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Τά ανταλλασσόμενα περιοδικά και τά προς αγγελίαν ή κρίσιν βιβλία άποστέλλονται 
προς τήν Εταιρείαν, Άριστείδου 8, προς τον διευθυντήν δέ μόνον τά χειρόγραφα. 

Κατ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου, από του έτους 1956 οί Εταίροι κατα- 
βάλλοντες τήν προς τήν Εταιρείαν συνδρομήν αυτών λαμβάνουσι τον τόμον δωρεάν. 

ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ, 
ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΙΔΡΤΜΑΣΙ 

ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΟΝΑΣΤΑΙΣ 
Τοϊς υπέρ πίστεως καί τής ΌρΘοδοξίας τοΰ Γένους ημών 

τον καλόν άγωνισαμένοις άγώνα 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Έπί τή Χί,λιετηρίδι 

(963-1963) 

εύσεβάστως άνατίθησιν 



ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ1 

Σύμπας ό ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος καί ιδιαιτέρως ό 
ελληνικός εορτάζει κατά τό έτος τοΰτο εύλαβώς κα'ι ευγνωμόνως 
την ένδοξον χιλιετηρίδα του θρησκευτικού και ιστορικού βίου του 
'Αγίου "Ορους, ήτοι τής έν αύτφ ίεράς χριστιανικής μοναχικής 
πολιτείας. 

"Αγιον "Ορος. "Ονομα πάντιμον και πανσεβάσμιον, περιλαμ- 

βάνον κόσμον ολόκληρον ύψη?ιών θρησκευτικών και πνευματικών 
εννοιών και συμβολίζον την άνάτασιν τής. ανθρώπινης ψυχής έκ 
τών επιγείων εις τά έπουράνια. Σημαίνει: 

Τον ιερόν τόπον τής μετάνοιας και τής προσευχής, τής αύτα* 

παρνήσεως κα'ι τής άσκήσεως, τής όσιότητος καί του αγιασμού. 

Τό σεμνεΐον, έν φ τελεσιουργεΐται ή καθυπόταξις τής ύλης εις 

1 Πολλοί λόγιοι, ήμεδαποί καί ξένοι, εξύμνησαν τάς υπέροχους φυσικάς 
καλλονάς του Αγίου “Ορους, εφάμιλλους προς τάς ήθικάς καλλονάς αυτοί). 

Έξ αυτών, δείγματος χάριν, παρα-θέτομεν κατωτέρω τούς ωραίους ΰμνους 
του Νικηφόρου Γρήγορά καί του Ευγενίου Βουλγάρεως. 

Ό Γρήγορος ( εν τη Ρωμαϊκή Τστορί<? αύτοΰ, 714, 20) γράφει τά έξης : 

«Τά τε γάρ άλλα τό δρος ό “Αθως θανμάζεσθαι άξιον είναι δοκεϊ μοι, 
δτι τε προς αέρα κέκραται πάνυ τοι ενφυώς καί δτι πολλή τινι καί παντοδαπή 
τή χλόη κοσμείται, καί σφόδρα φιλοτίμως είπεϊν εκ τον δάστου τών έντυγ- 

χανόντων τήν αΐσθησιν δεξιονται, καί πολλήν ενθυς προβάλλεται τήν τής τέρ¬ 

ψεως ήδονήν' καί ρεΐ πανταχόθεν ώσπερ έκ θησαυρών τό τε ενπνονν τής 
όδμής καί τό τον άνθους ενχρουν. καί καθαραΐς τό πλεϊστον όμιλεϊ ταΐς ήλιον 
άκτϊσι' δένδρεσί τε πολνειδέσι κομρ καί άλση καί λειμώνας ποικίλους, έργα 
χειρών ανθρωπίνων, πλουτει' καί γένει παντοίων ορνίθων περιηχεϊταΐ’ καί 
σμήνη μελιττών εκεί περιτρέχει τά άνθη, καί ήρέμα τον αέρα περιβομβεϊ. 

καί τέρψεως τις πέπλος εντεύθεν νφαίνεται ξένος έκεϊ συμμιγής, ούκ ήρος 



τό πνεύμα, της αμαρτίας εις την αρετήν, τής άνθρωπαρεσκίας εις 
την θεαρεσκίαν, τής ματαιοδοξίας εις την μετάνοιαν, τής πλεονε¬ 

ξίας εις την ακτημοσύνην. Την ίεράν κολυμβήθραν, έν ή γίνεται ή 
κάθαρσις τής ψυχής από των παθών και των επιθυμιών, ή μεταρ- 

σίωσις καί ή μυστική ενωσις αυτής μετά τού Θεού. Δηλοΐ προσέτι 
τον ιερόν περίβολον, έν φ θαυμαστώς επιτυγχάνεται ή’έξύψωσις 
έν τή ταπεινώσει, ή πνευματική ηδονή έν τή έγκρατεία, ή τρυφή 
έν τή ασκήσει. Είναι τό καταφΰγιον των φευγόντων τήν τύρβην 
και τάς μέριμνας τού κόσμου και έκζητούντων τήν γαλήνην καί 
τήν σωτηρίαν των ψυχών των. Τό άπαλλάττον τής φλογός των 
παθών. Ό λιμήν τών θαλαττευόντων. Ή πύλη τού ουρανού. 

Τοιούτο διά τούς καταφεύγοντας εις αυτό πιστούς, τούς άναχωρη- 

τάς και μοναστάς. 

Διά τήν Όρθοδοξίαν τό "Αγιον "Ορος υπήρξε: 

Τό στερρόν τής πίστεως έρεισμα. Ή Άκρόπολις τής Όρθοδο- 

ξίας. Ό ασάλευτος και άπόρθητος πύργος τής ορθοδόξου πίστεως 
και τής παραδόσεως. Ό άμύντωρ κατά πάσης αίρέσεως, κακοδο- 

ξίας και άτοπων νεωτερισμών. Ό φάρος ό τηλαυγής, ό φωτίζων 
καί καθοδηγών τούς πιστούς. Προς τούτοις τό καλλιτεχνεΐον καί 
τό μουσεϊον των χριστιανικών τεχνών. 

ώρα μόνη, άλλ* έν άπαντι καιρφ και χρόνω όμοζνγοϋντος αεί του τών τεσσά- 1 

ρων ώρών κύκλον προς όμοίαν τήν χάριν καί ηδονήν τών ανθρωπίνων αισθη¬ 

τηρίων. καί μάλισθ’ δτ* έκ μέσον τον άλσονς καί τών φυτών εκείνων δρθριος 
ή τής άηδόνος ήχήσασα μουσική συνάδοι τοϊς έκεϊ μονάζουσιν είπειν καί 
συνυμνοί τον Κύριον. Εχει γάρ κάκείνη καί κιθάραν επί στήθους ένθεόν τινα, | 

καί ιραλτήριον έμφυτον, καί μουσικήν έναρμόνιον, έξ αυτοσχεδίου περισαλπί- 

ζονσαν τους ακούοντας πάνυ τοι έμμελώς. καί άμα πηγαϊς αύτοφυών ύδάτων 
δ χώρος άρδεταί τε καί περιαντλεΐται πολλαϊς' ρνακες άποβλύζοντες άλλο- 

θεν άλλοι μυρίων γίνονται παίδες πηγών, καί άλλήλοις ήρεμα καί λάθρα, κλέ- 

πτοντες ώσπερ τον δρόμον, κοινοννται τό ρεύμα, οΐον επίτηδες καί αυτοί σιω- 

πώντες, καί παιδείας αίσθανομένοις ομοίως αντιποιούμενοι, καί δίδοντες εξου¬ 

σίαν μακράν τοϊς έκεϊ μονασταΐς, άθόρυβον βίον άνύοντας, τά πτερά τής 
ευχής ήσυχη πρός Θεόν άναπέμπειν δτι καί πολλήν προς ησυχίαν παρέχει 
τήν ευφυΐαν τοϊς τήν ουράνιον έν γή μετιέναι έθέλουσι πολιτείαν, καί πρός γε 
τήν χορηγίαν τών εις τροφήν παντοίαν έπιτηδείως έχόντων άφθονον οϊκοθεν 

V 

Διά δέ τό ελληνικόν "Εθνος τό "Αγιον "Ορος ύπήρξεν: 

Ο θησαυροφύλαξ τών θησαυρών τής πνευματικής κληρονο¬ 

μιάς τών προγόνων. Ό καλλιεργητής τών ελληνικών γραμμάτων 
καί τής χριστιανικής τέχνης. Ό ευσεβής συνεχιστής τού πνευματι¬ 

κού βίου τού Βυζάντιου. Η πολυτίμητος κιβωτός τών χριστιανι¬ 

κών και εθνικών παραδόσεων τού Εθνους. 'Η πολυχεύμων καί 
ζείδωρος πηγή εθνικού καί θρησκευτικού πνεύματος. Ό προστά¬ 

της και παρηγορος Αγγελος τού Γένους κατά τούς δυσχειμέρους 
χρόνους τής δουλείας. 

Η « Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών», σκοπόν έπιστημονι- 

κόν έχουσα τήν μελέτην καί έρευναν τής ιστορίας καί τού πολιτι¬ 

σμού τού ενδόξου Βυζαντίου κατά τον χιλιετή ιστορικόν βίον αυ¬ 

τού, ώς καί τού πνευματικού βίου αυτού, μεθ3 ού είναι στενώς 
συνδεδεμένος καί δ θρησκευτικός καί ιστορικός βίος τού Άγιου 
Ορους, μετέχουσα όλοψύχως μετά τών απανταχού ορθοδόξων καί 

τών άλλων πνευματικών ανθρώπων τής παντίμου εορτής τής χιλιε- 

τηρίδος αυτού, εις συμβολικήν ένδειξιν τής όφειλομένης Αύτφ εθνι¬ 

κής τιμής, ευγνωμοσύνης καί σεβασμού έγνω νά άφιερώση εύλαβώς 
εις αυτό τον παρόντα ΛΒ' τόμον τϊ)ς « Έπετηρίδος » αυτής. Εύχε¬ 

ται δέ έκ βαθέων, ϊνα τούτο συνέχιση καί έν τώ μέλ?^οντι εις αίώ- 

οίκαδε τον άπαντα χρόνον πορίζεται’ καί άμα θαλάσση μακρά στεφανονται, 
πολλην ως εκ κυκλου κομιζούση τήν χάριν αύτφ, παρά τοσοϋτον μή νήσον 
είναι καθάπαξ αυτό συγχωρονση παρόσον ίσθμω τινι μή συν πάνω καρποΰ- 

σθαι καί τήν έξω χεομένην εις μήκος άμα καί πλάτος ήπειρον δίδωσι...». 

Ο Ευγένιος Βουλγαρις εν επιστολή του πρός Προκόπιον τον κατόπιν 
Πατριάρχην Αλεξάνδρειάς γράψει τά εξής : 

« Εδώ ενρησεις παντα, τά όποια ούδείς ακριβής λόγος δυνήσεται παρα- 

στήσαι. Έδώ καί ϋδατα καλλίροα καί αήρ εύκραέστατος καί ποντιάς αύρα. 

"Αλση τε συνηρεφή καί κατάσκια πανταχόθεν καί αειθαλής χλόη κατατέρ- 

πουσα τήν δρασιν. Φυτών δέ παντοϊα εΐδη: έλαϊαι, άμπελοι, δάφναι, μυρσί- 

ναι, σιγώ τάλλα, τά μέν πρός τροφήν, τά δέ εις τρυφήν, βλαστήματα γης 
νγιαινουσης και στίφη πτηνών καλλικέλαδων, έν οΐς πολλή ή αηδών καί ό 
κόσσυφος καί ή χελιδών, ταϊς φωναϊς τών τήδε κάκεΐσε περιιόντων καί άδειας 
μελετώντων μουσοτραφών συναμιλλώμενα. *Ολα καλά, δλα γλυκυθυμίας ούκ 
έχω ε'ίπεϊν πρόξενα...». 



η' 

νας αιώνων τον ένδοξον θρησκευτικόν και ιστορικόν βίον αύτου 

επ’ άγαθφ τής Όρθοδοξίας καί του Έθνους καί εις δόξαν Θεού. 

Ελπίζει δε, οτι οΰδείς Έλλην καί ίδίςι έκ των αρμοδίων καί 

των δυναμένων, θά λησμονήση τό μέγιστον και ιερόν χρέος, όπερ 

οφείλει τό "Εθνος προς τό "Αγιον "Ορος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 

ΜΙΚΡΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ 

ΤΗΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΕΟΡΤΗΣ 

Ή ακολουθία τής Ακαθίστου εορτής χ, ως αΰτη εΐναι σήμερον γνωστή 
ήμΐν εκ του Τρίφδίου, περιλαμβάνει ενα καί μόνον κανόνα, συγγραφέντα 
υπό του περικλεούς εκείνου Τωσήφ του Ξένου, του κατ* εξοχήν κληθέντος 
Ύμνογράφου, εχοντα δέ ακροστιχίδα: Χαράς δοχεϊον σοϊ πρέπει χαίρειν 
μόνγ\' Ιωσήφ. 

Είναι δμως γνωστόν οτι δ κανών ουτος δεν υπήρξε μοναδικός εις τήν 
εορτήν* ομοίως οτι καί άλλοι κανόνες εγράφησαν καί έψάλλοντο τφ σαββάτω 
τής ε' εβδομάδος των Νηστειών, προς τιμήν τής Θεοτόκου 1 2. "Ηδη δ Σωφρ. 

Ευστρατιάδης3 υποδεικνύει εξ άγιορειτικών κωδίκων τέσσαρας, σταχυολογεΐ 
μάλιστα έξ αυτών. Τοΰτους έγνώριζεν εξ άγιορειτικών κωδίκων, είναι δέ 
οί κάτωθι: 

α') Ό έν τφ Θεοτοκαρίφ του Νικοδήμου 4 ςρερόμενος κανών, δ φέρων 

1 Περί τής εορτής καί τοΰ προβλήματος τοΰ Ακαθίστου υμνου ορα δσα εσχά¬ 

τως έγραψα εν τή Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια Α', 1962, στ. 1147 - 1164. 

2 Οί προς την Θεοτόκον "Υμνοι συνεκεντρώθησαν κατά καιρούς εις ίδια βιβλία 
λεγάμενα Θεοτοκάρια. Ταΰτα ευρίσκει τις βιβλιογραφικώς άναγεγραμμένα παρά 
Πουίδ Ρ ο Τ ι ί, ΒίΜίο^ΓαρΜε άοδ Αοοίοηίΐιΐοδ ΟΓΟοριιοδ, Βπιχβΐΐβδ 3926, σσ. 

139 - 142 (οκτώ έν ολψ, ών τό πρώτον υπό Αγαπίου έν Ένετία 1643, τό τής Κρυ- 

πτοφέρρης δεύτερον τό 1738, τό τοΰ Δαπόντε τρίτον έν 'Ενετίφ 1770, τέταρτον τό 
τού Νικοδήμου, πέμπτη ή άνατύπωσις τοΰ Νικοδήμου έν Κωνσταντινουπόλει 1849, 

έκτη ή αυτή έν "Ενετό* άνατύπωσις 1883, έβδομον τό τοΰ Κ. Οικονόμου έξ Οικονό¬ 

μων 1840 έν Αθήνα ις καί όγδοον τό τοΰ Βουτέρη εν Αθήναις ). Περί Θεοτοκα- 

ρίων διέλαβεν ό Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, Θεοτοκάριον, τόμος Α', 1931 

έν τφ Προλόγφ, ένθα ( σ. ι' ) προσθέτει τήν μή μνημονευομένην υπό τοΰ I,- Ρείϊΐ 
άνατύπωσιν τοΰ Νικοδήμου έν Βενετίφ 1864, επικρίνει δέ τό Θεοτοκάριον τοΰ *Αγα- 

πίου ( 1643 ) ώς συρ ραφήν καί έν αυνεχείφ τό τοΰ Νικοδήμου. Ό Ευστρατιάδης 
δεν έπροχώρησε πέρα του Γ' ήχου, έπεκρίθη δέ καί ή εκδοσίς του υπό Έμμ. Γ. 

Παντελάκη, Φιλολογικοί παρατηρήσεις εις τό Νέον Θεοτοκάριον, ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, 

σσ. 73 - 104 καί Ε ύλ ο γ ί ου Κ ο υ ρ ί λ α Λαυριώτου έν ΝΣ 29-30 ( 1933 - 1934 ). 

3 Περ. Θεολογία Ζ', 1929, σσ. 278 -281, έξ αφορμής συζητήσεως περί τοΰ 
Ακαθίστου καί τής Θεοτόκου ώς προστάτιδος τής Κωνσταντινουπόλεως. Τον Ακά¬ 
θιστον κακώς ό Εύστρ. άπέδιδεν εις τον Ρωμανόν. 

4 Στέφανος τής αειπάρθενου ήτοι Θεοτοκάριον νέον ποικίλον καί ώραιότατον 
οκτώηχον περιέχον έξηκονταδύω κανόνας προς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον, μελουργη- 



2 Νικολάου Β. Τωμαδάκη Μικρόν άγιορειτικόν Θεοτακάριον τής Ακαθίστου εορτής 3 

ακροστιχίδα «ή βααύ.ις τά σώστρά σοι τή Παρθένα)», Νικολάου του Κατα- 

σκεπηνού1. 

β') Ό έν κώδ. του Καθολικού τής Μ. Λαύρας (27) φερόμενος κανών 
του “Ιιοαννικίου, εχων ακροστιχίδα «Πλέκω τον ύμνον μητροπαρθένος Κόρη, 

Ίωαννίκιος», ουτινος και δημοσιεύει τροπάριά τινα 2. 

γ') Ό έν κοοδ. Γ 11 φ. 80ν τής Μ. Λαύρας κανών εις την αυτήν εορ¬ 

τήν αγνώστου ποιητού, άρχόμενος ούτως: «'Ο εν τζολέμοις κραταιος Θεός 
ημών καί εν βουλή δυνατός, ο έν ίσχύϊ μέγας καί ανεξιχνίαστος» 3, ουτινος 

τά λοιπά τροπάρια άναφέρονται εις τήν Θεοτόκον. 
δ'} “Ανώνυμος ομοίως κανών έν τώ αυτφ λαυριωτικω κώδ. από φ. 161, 

άρχόμενος ούτως : «"Απασα τάξις και ηλικία πιστών τη Μητρϊ βοήσωμεν τον 
παντάνακτος Θεόν. Τον λαόν σου ρνσαι συμφορών και τήν νίκην κατ' εχθρών 

δίδον τή πόλει σου». 

Οΐ κανόνες οΰτοι έψάλλοντο αντί του του Ιωσήφ Ύμνογράψου έν ταΐς 
μοναΐς του Άγιου "Ορους, είσαχθέντες εκεί είτε εξ άλλων τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως μονών παλαιότερον ή συγγραφέντες υπό αγιορειτών. Είναι δε 
γνωστόν δτι εις εξάρτημα τής Μ. Λαύρας ψάλλονται ακόμη καί σήμερον οΐ 
δυο πρώτοι (Νικολάου και Ίωννικίου). 

Περαιτέρω δημοσιεύω 5 τούς δυο πρώτους κανόνας, ών τον πρώτον αντέ¬ 

γραψα δ ίδιος εσχάτως έκ Βατοπεδινοΰ κώδικος, τον δεύτερον δέ άντεγρά- 

ψατο χάριν εμού δ σεβάσμιος μοναχός ιατρός Παύλος Λαυριώτης (δν καί 
εντεύθεν ευχαριστώ}6. Πράττω τούτο δέ διά δύο λόγους. Πρώτον μέν διά 

θέντας υπό εικοσιδύω ιερών καί θεσπεσίων μελφδών, έκ των του Αγίου “Ορους χει¬ 

ρογράφων βιβλίων μετά σπουδής καί πόνων πολλών συναχθέν καί μετ4 έπιμελείας 
διορθωθέν παρά Νικοδήμου μονάχου τοϋ Ναξίου... Ένετίησι 1796. Ό κανών έν σσ. 

236 - 239. 
1 Θεολογία Ζ', 1929, σσ. 278, 279. Όρθότερον ή άκροστιχίς περαιτέρω. 

2 Αυτόθι, σσ. 280-281, όπου δημοσιεύει καί τά τροπάρια τής ωδής α', τό δ', 

τής ωδής γ' τό δ', τής φδής δ' τό β', τής ωδής ε' τό δ', τής φδής ς' τό δ', τής 
ένατης τά α' καί γ'. 

8 Αυτόθι, σ. 280, 281. Δημοσιεύει τό κάθισμα μετά τήν γ' φδήν καί τής έκτης 
τό τροπ. γ', 

4 Αυτόθι. Δημοσιεύει τής φδής α' τό τροπ. β' καί έτερον. 

5 Καταλογάδην μετά γραμματικής καί ούχί μετρικής στίξεως. Τοϋτο δέ πράττω 
διότι τά προσόμοια τροπάρια ακολουθούν γνωστούς ειρμούς, ών καί ή στίχιοσις καί 
ή επομένη αυτή μετρική στίξις είναι γνωσταί. 

6 Δεν ένόμισα ότι ήτο άναγκαΐον νά ΐδω τον έν τφ Τυπικαρείω τού Κυριάκου 
τής “Αγίας “Αννης ΰπ’ άριθ. 97 τοϋ παρελθόντος αί. σύμμεικτον κώδικα τον περιέ- 

χοντα « Κανόνα ευχαριστήριον εις τήν Ύπ. Θεοτόκον, ψαλλόμενον τφ Σαββάτου τής 
Ακαθίστου. Ποιητής "Ιτοαννίκιος, ό δέ κανών ανέκδοτος». Πρβλ. Γερασίμου 
μοναχού Μικραγιαννανίτου, Κατάλογος χειρογράφων Κωδίκων τής βιβλιο¬ 

θήκης τοϋ Κυριάκού “Αγίας Άννης, έν ’Αθήναις 1961, σ. 213. 

νά είναι προσιτώτερα τά αξιόλογα ταΰτα κείμενα καί προαχθή ή περί τούς 
ύμνογράφους αυτών ποιητός Νικόλαον μοναχόν τής Κατασκέπης καί “Ιωαν- 

νίκιον γνώσις. Δεύτερον δέ διότι έκρινα δτι παρέχουν αγιολογικόν 
διαψέρον έξαίρετον, καθώς προϋποθέτουν συναξάρια, βάσει των οποίων 
οί ποιηταί έγραψαν, ό μέν “Ιωαννίκιος τον ένατον, δ δέ Νικόλαος τον 

δωδέκατον αΐ. 
Καί περί μέν τού πρώτου γνωρίζομεν δτι έγραψεν ύμνον «εϊς τον δσιον 

πατέρα τιμών "Ίωαννίκιον» φέροντα ακροστιχίδα «"Υμνος τον ταπεινόν 
Ίωαννικίον » καί οτι πρέπει νά έγραψε μετά τό 846, δτε δ συνώνυμός του 

μέγας δσιος έκοιμήθη 2. 

Ό δέ Νικόλαος3 πρέπει νά έγραψε πάντως μετά τήν 2 Δεκ. τού 1110, 

δτε Κύριλλος δ Φιλεώτης έν Θρό’κη, ού τον βίον συνέγραψεν, έκοιμήθη4. 

Ήτο δ” ούτος μοναχός τής έν τφ Βοσπόρφ μονής τής Κατασκέπης5, 

καί γνωρίζεται καί έξ ικανών άλλων έργων πλήν τού ώς άνω βίου καί τού 

δημοσιευόμενου κανόνος. 
1) 3Επιστολή ίκετήριος προς Ειρήνην Αονκαιναν. 

(Κώδικες Μ. Παντελεήμονος 5*899,4 (392, ιε' αΐ.) καί 6.242,4 (735, 

ιθ' αΐ.)6. 

2) Προς Σάββαν μοναχόν και καθηγούμενον μονής οσίου Δανιήλ τον έν 

τω 3 Ανάπλω. 

(Κώδικες Μ. Παντελεήμονος 5-899,1 (392, ιε' αΐ.), 5.996,1 (489, ιη' 
α!.) καί 6.242 (735, ιθ' αΐ.)). 

3) Κανών καταννκτικός εις ’Ιησονν' ποίημα συν θεω Νικολάου μονάχον 

τον εν τή Κατασκέπη. 

(Κώδικες Μ. Παντελεήμονος 5.899,2 (392, ιε' αΐ.), 5.996,2 (489, ιη' 

αΐ.) καί 6.242,2 ( 735, ιθ' αι.)}. 

4) Στιχηρά Νικολάου μοναχού. 

(Κοτδικες Μ. Παντελεήμονος 5-899,3 (392, ιε' αί.)). 

5) Βίος Κύριλλον τον Φιλεώτου. 

(Κώδικες Μ. Καρακάλλου 1555,2 (42 τού έτους 1341) καί Μ. Λαύρας 

846 ιε' αΐ.)7. 

1 Πρβλ. Μ. Ναουμίδην, περιγράφοντα τόν κίόδικα 212 τής Πάτμου έν Ρω¬ 

μανού τού Μελφδοΰ "Υμνοι Β', 1954, σσ. να' - νβ' υπό ενδειξιν Ρ 36. 
2 Μαν. Γεδεών, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, έν Κωνσταντινουπόλει 1899, σ. 309. 

3 Πρβλ. Επί 6 ταυ, £ο1ιο5 <3*Οπεηί XXIII, 1924, σ. 414α. 
4 Πρβλ. Ε. ΗαΙΙίίη, ΒΗΟ5, 1957, Νο 468 όπου καί περί των εκδόσεων τοΰ 

βίου υπό Ιορατε ν, ννύ 4, 1897, 378 -401, Μ. Γεδεών, Βυζ. Έορτολόγιον, 
σσ. 308 -312, καί πρβλ. ΕΚτΕπτά, ϋθεΓί. III, 924ϋ, 966γ. 

5 Πρβλ. Κ. ] α η ϊ η, Οοηδίαηΐίηορίε Βγζ&ηίϊπε, Ρ3ΓΪ5 1950, σ. 430. 

6 Κατά τόν Κατάλογον Σπ. Λάμπρου. 
7 Κατά τόν Κατάλογον Σωφρ. Εΰστρατιάδου-Σπυρ. Λαυριοότου. 
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σημ. 1) λέγει περί του Αγαπίου « τό τυπωμένον Θεοτοκάριον είναι ατελές, 
επειδή καί λείπουν από αυτό δεκατέσσαρες Κανόνες καί μόνοι δυο -ψάλλον¬ 

ται κατά παν Σάββατον καί Παρασκευήν, εν όλη τή περιόδφ των οκτώ 
ήχων* τούτο δέ [1796] είναι τέλειον, ώς καί αυτούς περιέχον ». Εξηγεί δέ 
πώς είργάσθη καί διατί: «Τούς δέ [62] ασματικούς τούτους Κανόνας διε¬ 

σπαρμένους ο'ντας εις πολλά καί διάφορα χειρόγραφα Θεοτοκάρια των ιερών 
καί βασιλικών τού * Αγίου "Ορους Μονών, καί εις έν συναχ-θέντας μετά 
κόπων πολλών, ένας θεοσεβής καί φιλόχριστος αδελφός, διά φιλότιμου 
δαπάνης εις τό φώς τής τυπογραφίας έξέδωκεν άπαντας, εις δόξαν τής 
αειπάρθενου καί εις κοινήν απάντων των Χριστιανών καί ευλαβών εραστών 
τής Θεοτόκου ωφέλειαν... Δέξασθε τοιγαρούν, αδελφοί, τό νέον τούτο καί 
περικαλλέστατον Θεοτοκάριον. Δέξασθε άπαξάπαντες, ιερωμένοι, μοναχοί τε 
καί λαϊκοί καί ελπίζω ότι δλοι θέλει εύχαριστηθήτε, καί θέλει τό άναγινώ- 

σκετε μέ περισσότερον σέβας τής ψυχής καί μέ περισσοτέραν προθυμίαν 
καί χαράν τής καρδίας, από δ,τι άναγινώσκετε τό παλαιόν τετυπωμένον 
θεοτοκάριον, καί αυτό τό χειρόγραφον, μέ περισσότερον σέβας διότι επι¬ 

γράφεται εις κάθε Κανόνα ό ίδιος άγιος ποιητής οπού τον έμελφδησε... » 

( σσ. ς' - ζ’). 
Ό Εύστρατιάδης ως εξής επέκρινε τήν έκδοσιν τού Νικοδήμου : « { Ή ) 

εκδοσις έπί ιή βάσει γενομένη τού πρώτου τυχόντος Κώδικος δεν δύναται 
νά έ'χη αξιώσεις έπιστημονικάς* εκτός των πολλών αυτής σφαλμάτων, τά 
ποιητικά έργα τά έν αύτφ συμπεριληφθέντα ύπέστησαν φθοράν καί ακρω¬ 

τηριασμούς καί στρεβλίόσεις άκατανοήτους* οΰτω λ.χ. έκάστης φδής των 
Κανόνων Ίωάννου τού Εύχαΐτων άπεκόπη τροπάριον έν, εκ δέ τής θ' τρία. 

Ό Εύχαίτων κατά κανόνα άπαράβατον τάς φδάς τών Κανόνων αυτού πλέ¬ 

κει εκ πέντε τροπαρίων, τήν δέ ένάτην έξ επτά, σύμφωνα μέ τήν έπιφερομέ- 

νην επί έκάστου Κανόνος ακροστιχίδα. Ό Νικόδημος περισυλλέξας τέσσαρα 
μόνον τροπάρια έκ διαφόρων καί ταύτα Κανόνων τού Εύχαΐτων κατά τό 
παράδειγμα τού Αγαπίου, συνέρραψε Κανόνας τού Εύχαΐτων άναστατώσας 
τά πάντα* ούτως επί παραδείγματι τά τρία πρώτα τροπάρια τού Κανόνος 
Εύχαΐτων τής Τρίτης εσπέρας έλήφθησαν έκ διαφόρων Κανόνων τού Εύχαΐ¬ 

των καί δη τό μέν πρώτον τό στόμα μου πλήρωσον, Αγνή, θείας αίνέσεως 
παρελήφθη έκ τού τετάρτου τροπαρίου τής α' ωδής, τό δέ δεύτερον τροπά¬ 

ριον χάρισαί μοι πένθος χαρμονής εκ τού τρίτου τροπαρίου τού τρίτου Κανό¬ 

νος (ήμετέρας έκδόσεως... καί οΰτω καθεξής...). Ό Κανών Θεοδώρου τού 
Στουδίτου αριθμών επτά τροπάρια εις τήν α' φδήν καί πλείονα τών τεσσά- 

ριον εις τάς λοιπάς φδάς... έκολοβιόθη κατά πολλά τροπάρια, τά δέ άπομεί- 

ναντα τέσσαρα εις έκάστην φδήν ήλλαξαν τήν αρχικήν των θέσιν... Εφεξής 
δ Κανών τού Σαββάτου ήχος πλ. α' επιγράφεται εις τό όνομα Ιγνατίου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως* αλλά τού Κανόνος τούτου τά τρία πρώτα 

23 - 10 - 1962 
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τροπάρια τής α' φδής άνήκουσιν είς Ίωάννην τών Εύχαΐτιον* έν έκ τών δύο 
συμβαίνει* δ φερόμενος έν τή άκροστιχίδι ως ποιητής Ιγνάτιος έδανείσθη 
τά τρία πρώτα τροπάρια παρά τού Εύχαΐτων, άκμάζοντος κατά τον ια' αί. 

καί επομένως δέν δύναται νά είναι δ πατριάρχης Ιγνάτιος (θ' αί.), ως θέλει 
δ Νικόδημος, ή καί ένταύθα δ Νικόδημος (καί πιθανώτερον τούτο) κατά 
βούλησιν παρέλαβε τά τρία τού Μαυρόποδος τροπάρια, εφαρμοζόμενα καί 
είς τήν ακροστιχίδα τού Ιγνατίου, καί συνεπλήρωσε τον Κανόνα διά τρο¬ 

παρίων άλλων κανόνων καί δή τού μοναχού Ιγνατίου, ώς φαίνεται έκ τής 
άκροστιχίδος τών τελευταίων τροπαρίων: Ιγνατίου. Ό πατριάρχης Ιγνά¬ 

τιος ούδαμού φέρεται ώς εκκλησιαστικός ποιητής, ό συνώνυμος αύτω μονα¬ 

χός Ιγνάτιος ζών επί είκονομαχίας (ΐδε άριθ. Κανόνος 12, 120-145, σ. 

44 - 45 ήμετέρας έκδόσεως) έξελήφθη ώς δ πατριάρχης Ιγνάτιος καί άνε- 

γράφη ώς ποιητής... » Ι. 
Εις ταύτα θά ήδύνατο νά παρατηρήση τις τά επόμενα : Είναι γνωστόν 

ποία σύγχυσις υπάρχει μεταξύ τών ποιητών τών φερόντων τό δ'νομα ΙΩΑΝ¬ 

ΝΗΣ (Δαμασκηνός, μοναχός, Θηκαράς, Μαυρόπους καί εΐ τις άλλος), ΐδίφ δέ 
περί τά έργα τοΰ Μαυρόποδος8. Κανονικώς θά έπρεπε νά διακριβωθή πρώ¬ 

τον τίνας κώδικας άγιορειτικούς εΐχεν ύπ’ ό'ψιν δ Νικόδημος καί άν ή σύγ- 

χυσις οφείλεται είς αύτόν (καί αί μεταθέσεις καί περικοπαί) ή απλώς είς 
τούς παλαιότερον διά λόγους χρηστικούς συντάξαντας τούς ύμνογραφικούς 
κώδικας καί άμελήσαντας διά λόγους πρακτικούς (συντομίαν π.χ. ή προτί- 

μησιν) τάς δεσμεύσεις τών ακροστιχίδων. Μεμονωμένα ό'μως λαθών παρα¬ 

δείγματα δέν είναι δυνατόν νά ανατρέψουν δλως τήν εργασίαν τού Νικοδή¬ 

μου, ή όποια έν πολλοίς έπέχει θέσιν χειρογράφων, ώς γίνεται μέ δλας τάς 
πρώτας εκδόσεις κειμένων (καί διά πολλά κείμενα τό Θεοτοκάριον πρεπει 
νά είναι οάΐίόο ρπηοερδ) είς λειτουργικά βιβλία. Διό καί περαιτέρω κατα¬ 

γράφω τά περιεχόμενα τού Θεοτοκαρίου τού Νικοδήμου μετά τών όνομα- 

τοθετηθέντων ποιητών, τών ακροστιχίδων {καί ελλείψει τούτων τών απαρ¬ 

χών τών κανόνων) καί σημειώ διά τούς μεταγενεστέρους υπό Εΰστρατριάδου 
έν τφ ϊδίφ Θεοτοκαρίφ δημοσιευθέντας Κανόνας τών ήχο^ν α' β' καί γ' 

(μόνον) πού συμπίπτουν μετά τών τού Νικοδήμου. 

1) σ- 1. ΑΡΧΗ ΤΟΥ Α' ΗΧΟΥ. Σαββάτφ εσπέρας. Κανών είς τήν ΰπερα- 

γίαν Θεοτόκον, ποίημα τού άγιου Θεοδώρον χοϋ Στουδίτου. 

Άκροστιχίς: Δέσποινα νενσον προς λιτάς Θεοδώρον. 

(Εύστρατιάδης, άρ. 26, σσ. 84-87 ). 

1 Σωφρ. Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σσ. ι'-ια'. 

2 Σωφρ. Εύστρατιάδης, "Ιωάννης ό Μαυρόπους, μητροπολίτης Εύχαΐ¬ 

των, «Εναίσιμα Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου », Άθήναι 1931, σσ. 405-437. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ' 2 
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2) σ. 5. Κυριακή εσπέρας. Κανών εις την ΰπεραγίαν Θεοτόκον Ανδρέου 
Κρήτης. 

Άκροστιχίς: Θρήνων έμών δέχοιο τον πρώτον Κόρη Ναι. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 27, σσ. 87 - 90 ). 

3) σ. 9. Δευτέρα εσπέρας... Ιωσήφ 'Υμνογράφου. 
Άνευ άκροστιχ. φδή α': Χριστιανών καταφυγών. 

4) σ. 13. Τρίτη εσπέρας Ίωάννον Εύχαΐτων. 

Άνευ άκροστ. άρχεται: Τό στόμα μον πλήρωσον, ·Αγνή. 
( Πρβλ. Ε ΰ σ τ ρ α τ ι ά δ η ν, σ. ι'). 

5) σ. 17. Τετάρτη εσπέρας. Ποίημα Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, οΰ ή άκροστιχίς : Πρώτη δέησις τη πανάγνφ Παρθένω. Φωτίου. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 28, σσ. 91 - 94 ). 

6) σ. 21. Πέμπτη εσπέρας 3 Ανδρέου Κρήτης. 

Άνευ άκροστ. άρχεται: ’Ωδήν παρακλήσεοις τή Θεοτόκφ. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 29, σσ. 94-97 ). 

7) σ. 24. Παρασκευή εσπέρας. Ποίημα Ίωάννον τον Δαμασκηνοϋ, ώς 
όραται έν τοίς ΰστέροις Θεοτοκίοις. 
"Αρχεται: Χαράς αίτια χαρίτωσον. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 22, σσ. 71-74). 

8) σ. 28. ΑΡΧΗ ΤΟΥ Β' ΗΧΟΥ. Σαββάτφ εσπέρας Μητροφάνους Σμύρνης. 

Άκροστιχίς: Μητροφάνης μέλπω σε, Δέσποινα Θεοτόκε. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 49, σσ. 162- 165). 

9) σ. 32. Κυριακή εσπέρας Ίωάννον Εύχαΐτων. 

Άρχεται: *Υπέρ πάσαν φύσιν λογικήν. 

10) σ. 36. Δευτέρςι εσπέρας *Ανδρέου Κρήτης. 

Άκροστιχίς: Θρηνώδες άσμα δεύτερον τή Παρθένω. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 57, σσ. 185- 188 ). 

11) σ. 40. Τρίτη εσπέρας Θέκλης μοναχής, ως όραται έν τη όγδοη καί 
ένατη ωδη. 
"Αρχεται: Εγκωμίων σοι άειθαλές διάδημα. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 50, σσ. 166 - 168 ). 

12) σ. 43. Τετάρτη εσπέρας Νικομήδειας Γεωργίου, ώς όραται εν τοΐς 
ΰστέροις Θεοτοκίοις. 
"Αρχεται: Δόξα τή σή κυοφορία, Πανάμωμε. 

(Εΰστρατιάδης, άρ. 58, σσ. 188-191). 

13) σ. 47. Πέμπτη εσπέρας Θεοδώρου τον Στονδίτου. 
Άρχεται: 'Εν φοιναϊς ασμάτων Ιερών. 

(Εΰστρατιάδης, άρ. 46, σσ. 152 - 156). 

14) σ. 51. Παρασκευή εσπέρας Αθανασίου ηατριάρχου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως τοϋ Νέου κατ’ άλφάβητον, ώς όραται έν τοΐς ΰστέροις Θεοτοκίοις. 
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"Αρχεται: 3 Αμβροσίης κόσμω την τρυφήν. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 59, σσ. 191-194). 

15) σ. 55. ΑΡΧΗ ΤΟΥ Γ' ΗΧΟΥ. Σαββάτφ εσπέρας Μανουήλ τον μεγά¬ 

λου ρήτορος. 

Άκροστιχίς : Τή Παρθένφ μέλισμα έξάδω τρίτον. Μανουήλ. 

(Εΰστρατιάδης, άρ. 96, σσ. 308 - 311). 

16) σ. 59. Κυριακή εσπέρας * Ανδρέου Κρήτης. 

Άκροστιχίς: Θρηνεϊν τό κέρδος τοΰ βίου καθ' ημέραν. 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 97, σσ. 311 - 314). 

17) σ. 63. Δευτέρά εσπέρας Φωτίου ηατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Άκροστιχίς: Τρίτη δέησις τή πανενκλεεϊ Κόρη, Φωτίου. 

(Εΰστρατιάδης, άρ. 98, σσ. 314-317). 

18) σ. 67. Τρίτη εσπέρας Ίωάννον Εύχαΐτων. 

"Αρχεται : "Υφους άπολισθήσας βίον κρείττονος... 

19) σ. 71. Τετάρτη εσπέρας 3Αρσενίου μονάχον. 

Άκροστιχίς: Τρίτος, πάναγνε, ψαλμός εξ 3 Αρσενίου. 

(Εΰστρατιάδης, άρ. 99, σσ. 317 -320 ). 

20) σ. 75. Πέμπτη εσπέρας Θεοκτίστου μονάχον (Θεοστηρίκτου μονάχου 
τον Στονδίτου Εΰστρατιάδης, σ. 277). 

Άκροστιχίς: ’'Αδω τρίτον σοι δακρύων γέμον μέλος. 

(Εΰστρατιάδης, άρ. 86, σσ. 277 - 280 )■ 

21) σ. 79. Παρασκευή εσπέρας Ίωάννον Δαμασκηνοϋ [Θηκαρά;]. 

Άρχεται : Χαϊρε, θρόνε Κυρίου... 
(Εΰστρατιάδης, άρ. 90, σσ. 289 - 292 ). 

22) σ. 83. ΑΡΧΗ ΤΟΥ Δ' ΗΧΟΥ. Σαββάτφ εσπέρας Θεοκτίστου μονάχον 

τοϋ Στονδίτου. 

Άκροστιχίς: Φωτός δοχεϊον, Φώτισόν με φωτί σου. 3Αμήν. 

23) σ. 87. Κυριακή εσπέρας Ίωάννον Εύχαΐτων. 

"Αρχεται: (Υπέρφωτε λαμπάς. 

24) σ. 91. Δευτέρα εσπέρας Μητροφάνους Σμύρνης. 

Άκροστιχίς: Κανών τέταρτος Παρθένω Μητροφάνους. 

25) σ. 95. Τρίτη εσπέρας Θεοφάνονς τον Νίκαιας καί Γραπτοϋ. 

Άκροστιχίς: Αίνων άπαργας εισάγω σοι, Κυρία. Θεοφάνης. 

26) σ. 99. Τετάρτη εσπέρας 9Ηλιου Κρήτης τον ’Εκδίκον. 

Άκροστιχίς : Ήλιου παράκλησις τή Θεοτόκφ. 

27) σ. 103. Πέμπτη εσπέρας Μανουήλ τον μεγάλου ρήτορος. 

"Αρχεται: Τόν νουν μον όδήγησον. 

28) σ. 107. Παρασκευή εσπέρας Θεοδώρον βασιλέως τοϋ Αασκάρεως. 

"Αρχεται: Χαράν ή κυήσασα, χαϊρε Παρθένε θεόννμφε. 
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29) σ. 111. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΛ. Α' ΗΧΟΥ. * Ιγνατίου πατριάρχου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως *. 

Άκροστιχίς : Πέμπτη δέησις τη Παναγία. Κόρη. Ιγνατίου. 

30) σ· 115. Κυριακή εσπέρας Άνδρέον Κρήτης. 

Άρχεται: Ψάλλειν άδιαλείπτως... 
31) σ. 119. Δευτέρα εσπέρας Μάρκου 3Εφέσου τον Εϋγενικοϋ. 

Άρχεται: Γόνυ σοι κάμπτω, Δέσποινα... 

32) σ· 123. Τρίτη εσπέρας Θεοφάνους Νίκαιας τοϋ Γραπτοϋ, ώς δραται 

εν τοΐς υστέροις Θεοτοκίοις. 
Άρχεται: "Υπερενλωγημένη Μαρία Πάναγνε... 

33) σ. 127. Τετάρτη εσπέρας Μητροφάνονς Σμύρνης. 

Άκροστιχίς: Πέμπτος κανών σοι Μητροφάνονς, Παρθένε. 

34) σ. 131. Πέμπτη εσπέρας Ίωάννου Εύχαΐτων. 

Άρχεται: ' Ρήματα εγκωμίων και δέησιν προσευχής... 

35) σ. 135. Παρασκευή εσπέρας *Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ. 

Άρχεται : Φωτοδόχε λαμπάς, την ταπεινήν μου ψυχήν. 

36) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΛ. Β' ΗΧΟΥ. Σαββάτφ εσπέρας Μανουήλ τοϋ μεγάλου 
ξήτορος. 

* Ακροστιχίς: Τον έκ ψυχής στ όνον μοι, αγνή, προσδέχον. 

37) σ. 143· Κυριακή εσπέρας Ίωάννου Εύχαΐτων. 

Άρχεται : 'Ρανίδος δίκην ολίγης αι πονηραι καί μικραι ήμέραι μου. 

38) σ. 147. Δευτέρα εσπέρας Άνδρέου Κρήτης. 

Άκροστιχίς: 'Ίωμεν ανθις τον καλόν θρήνον χάριν. 
39) σ. 151. Τρίτη εσπέρας Θεοφάνους Νικαίας τοϋ Γραπτοϋ. 

Άρχεται: Την άδιόδεντον πύλην, τό καθαρόν τής αγνείας Τέμενος. 

40) σ. 154. Τετάρτη εσπέρας Νικολάου τοϋ Κατασκεπηνοϋ, ως όράται 
έν τοΐς υστέροις Θεοτοκίοις. 

’Άρχεται: Βοηθός και σκεπαστής και λντροιτής μου και άντιλήπτωρ. 

41) σ. 158. Πέμπτη εσπέρας Παύλου έπισκόπου Άμορίον. 

’ Ακροστιχίς : Δός μοι, Παρθένε, δάκρυα μετάνοιας. 

42) σ. 162. Παρασκευή εσπέρας 3Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ. 

Άρχεται : Χάριτός σου, αγαθή, την ταπεινήν μου πλήσον καρδίαν. 

43 ) σ. 166. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΗΧΟΥ ( ΠΛ. Γ'). Σαββάτφ εσπέρας Ίωάν¬ 

νου Εύχαΐτων. 

1 Κατά Σωφρόνιον Εύστρατιάδην δεν πρόκειται περί του πατριάρ- 

χου. Κανόνα Ιγνατίου (ήχος α') έδημοσίευσεν δ αυτός Εύστρ. Θεοτοκάριον, σσ. 

45-47, έτερον δέ (ήχος β') αυτόθι, σσ. 172 - 174. 
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Άρχεται: Μώμος έν σοι ονκ έστι. 

44) σ. 169. Κυριακή εσπέρας 3Ανδρέου Κρήτης. 

Άκροστιχίς: Τον έβδομον θρήνον δέ πώς παραδράμοο; 

45) σ. 173. Δευτέρρ εσπέρας Κλήμεντος, ώς δραται έν τοΐς υστέροις Θεο¬ 

τοκίοις. 
Άρχεται: ' Υποπεσόντα τή φθορά. 

46) σ. 176. Τρίτη εσπέρας Μητροφάνους Σμύρνης. 

Άκροστιχίς: Την Παντάνασοαν ευλογώ νυν επτάκις. 

47) σ. 179- Τετάρτη εσπέρας Άνδρέου Κρήτης. 

Άρχεται : Πρώτον παθών νοσήσας έν τοΐς ύψίστοις ό δαίμων. 

48) σ. 183 Πέμπτη εσπέρας Ίωάννου Εύχαΐτων. 

Άρχεται: Κλίνη με ραθυμίας άνακείμενον, Κόρη. 

49) σ. 187. Παρασκευή εσπέρας Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνόν. 

Άρχεται: Θείω φωτί σου, Αγαθή, αϋγασόν μου τάς φρένας. 

50) σ. 190. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΛ. Δ' ΗΧΟΥ. Σαββάτφ εσπέρας. Ποίημα του δσίου 
Νικολάου τοϋ Κατασκεπηνοϋ, ώς δραται έν τοΐς υστέροις Θεοτοκίοις. 
Άρχεται: Θεία προνοία γεγονώς εις ϋπαρξιν και κατ’ εικόνα Θεόν... 

51) σ. 194. Κυριακή εσπέρας Θεοφάνους Νίκαιας τοϋ Γραπτοϋ, ώς όρά· 

ται έν τοΐς υστέροις Θεοτοκίοις. 

Άρχεται: Άπό χειλέων ρυπαρών εφυμνιον δέχον, Πανάμωμε... 

52) σ. 198. Δευτέρρ εσπέρας 3Ανδρέου Κρήτης. 
Άκροστιχίς: Θρήνος βροτοϊς πέφυκεν έκ Θεόν χάρις. 

53) σ. 201. Τρίτη εσπέρας Μητροφάνους Σμύρνης. 

Άκροστιχίς: Νυν όκτάκις μέλπω σε σός Μ?]τροφάνης. 

54) σ. 205. Τετάρτη εσπέρας Καλλινίκου Ήρακλείας. 

Άκροστιχίς: Τή υπεράγνω προστρέχω και Παρθένω. 

55) σ. 209. Πέμπτη εσπέρας Παύλον έπισκόπου 3Αμορίου. 

Άκροστιχίς: Τέλος με σώσον ανάξιον, Κόρη, Παύλον. 

56) σσ. 213-216. Παρασκευή εσπέρας. Ποίημα Φωτίου, ου ή άκροστιχίς: 

Ταντη και ή δέησις όγδοη πρέπει. Φοηίου 5. 

57 ) σσ. 217 -219. Κανών Παρακλητικός εις την 'Υπεραγίαν Θεοτόκον -ψαλ¬ 

λόμενος εις πάσαν θλΐψιν. Ποίημα τοϋ αγίου Θεοδώρον τον Στουδίτου. 
Άρχεται: Μυρίαις βάλλω μέθα συμφοραΐς. 

58 ) σσ. 220 - 223. Κανάνν έτερος Παρακλητικός προς την 'Υπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον εις πάσαν ασθένειαν Ίωάννου Εύχαΐτων. 

Άκροστιχίς: Τάς ασθένειας ίάτρενσόν μου, Κόρη, μοναχού Ίωάννου. 

1 Έδώ κατ' ουσίαν τελειώνει τό κατά ήχους Θεοτοκάριον, δι’ δ ό εκδότης 

ε'θηκε τον στίχον : Τώ συντελεστή των καλ.ών Θεω χάρις. 
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59) σσ. 224-226- "Ετερος Κανών είς την Ύπεραγίαν Θεοτόκον μετά τήν 
νόσον ευχαριστήριος του αυτού Ίωάννου Εύχαΐτων. 
"Αρχεται: Ή πύλη τής θείας ανατολής... 

60) σσ. 227 -231. Του αΰτοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων κανών ιαμβικός εις τήν 
Ύπ. Θεοτόκον οΰ ή άκροστιχίς: Λιτήν δέχον, Πάναγνε των αών προσ¬ 

φύγων. 
(Εύστρατιάδης, άρ. 80, σσ. 97 -100 ). 

61) σσ. 232- 235. Κανών χαρμόσυνος εις τήν Ύπ. Θεοτόκον -ψαλλόμενος τφ 
Σαββάτφ τής Ακαθίστου, πόνημα του αγίου 3Ιωσήφ τον Ύμνογρά- 

φον, ον ή άκροστιχίς : Χαράς δοχεΐον, σοΙ πρέπει χαίρειν μόνη. Ιωσήφ. 

62) σσ. 236 - 238. "Ετερος κανών ευχαριστήριος εις τήν Ύπ. Θεοτόκον 
ψαλλόμενος τφ αύτφ Σαββάτφ τής Ακαθίστου παρά ταΐς σεβασμίαις 
μοναΐς του * Αγίου "Ορους, οΰ ή άκροστιχίς: Ή βασιλις τά σώστρα σοϊ 
τή Παρθένω. *Εν δέ τοϊς Θεοτοκίοις Νικολάου1. 

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝ Τ9 ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΩ 

Αθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως 14 

Άνδρέας Κρήτης 2, 6, 10, 16, 80, 38, 

44, 47, 52 

* Αρσένιος μοναχός 19 

Γεώργιος Νικομήδειας 12 

Ήλίας νΕκδικος 26 

Θέκλα μοναχή 11 

Θεόδωρος Λάσκαρις 28 

Θεόδωρος Στουδίτης 1, 13, 57 

Θεόκτιστος ( Θεοστήρικτος ) μοναχός 20, 

22 
Θεοφάνης Νίκαιας Γραπτός 25,32, 39,51 

Ιγνάτιος ( μοναχός ) 29 

Ιωάννης Δαμασκηνός 7, 21, 35, 42, 49 

( Ιωάννης Θηκαράς ) 21 

Ιωάννης Εύχαΐτων 4, 9, 18, 23, 34, 37, 

43, 48, 58, 59, 60 

Ιωσήφ 'Υμνογράφος 3, 61 

Καλλίνικος 'Ηρακλείας 54 

Κλήμης 45 

Μανουήλ μέγας ρήτωρ 15, 27, 36 

Μάρκος Εφέσου 31 

Μητροφάνης Σμύρνης 8, 24, 33, 46, 53 

Νικόλαος Κατασκεπηνός 40, 50, 62 

Παϋλος *Αμορίου 41, 55 

Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως 5, 17, 56 

1 Μεθ’ δ ό εκδότης έθηκε τούς στίχους : 

Τήν εύχάριστον σοί φέρω φωνήν, Λόγε, 

ίδών ποθεινώς τέρμα των ένηργμένων. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ Β' 

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ 

Είς λίαν δυσευρετον σήμερον εφημερίδα, άσχολουμένην μέ τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν ιδία μουσικήν άλλα καί ποίησιν, έκδιδομένην ( 1921-1922) μέν 
υπό του άειμν. Κωνστ. Ψάχου, διευθυνομένην δέ υπό τού εμού διδασκάλου 
Έμμ. Α. Πεζοπουλου, έδημοσιεΰθησαν μελέται καί κείμενα άναφερόμενα 

εις τήν Ελληνικήν ΰμνογραφίαν. 

Μεταξύ αυτών δ καθηγητής Πεζόπουλος υπό τον τίτλον « Ανέκδοτος 
κανών εις τήν Θεοτόκον» έδημοσίευσεν εκ χειρογράφου του ιδ' αι. άνήκον- 

τος εις τον Κ. Ψάχον ανώνυμου ποιητοΰ «Κανόνα είς τήν Ύπεραγίαν 
Θεοτόκον καί Δέσποιναν ημών υπέρ τον βασιλέως και τον στρατού καί κατ' 

εχθρών πολεμίων» έκ στίχων έν δλφ 2701. Διαπιστώσας ό'τι ή συνάδελφος 
Ηεητίοα ΡοΙΠετΐ, Ιηίΐίμ Ηγιηηοππη Εοοίβεί&ε Οταεεειε, νοί. I- 

III (1960-1962 ) Οΐίΐό άθΐ νμΐίεαηο σειρά δίαάί ε Τεδίί 211 * 213 δεν 

έχει ΰπ’ ό'ψιν τά ίηείρίΐ τού εν λόγΦ κανόνος, μεταφέρω ταύτα ενταύθα. 

’Ωδή α. Ήχος πλ. δ'. * Αρματηλάτην Φαραώ. 

1. Ό εν πολέμοις κραταιός θεός ημών 
2. Τή άκοιμήτφ σον πρεσβεία, Δέσποινα 
3. Αν μαντικής ημών κακίας λύτρωσαι 
4. 'Ως ουρανίου βασιλείας σκήνωμα 
5. Εχθρών τά θράση καί ιππείς καί άρματα. 

3Ωδή γ'. 'Ο στερεώσας ούρανούς. 

1. Οι τήν ελπίδα επί σέ, \ πανύμνητε 
2. 'Ως προς τό σφζειν άκλινής \ ύπάρχουσα προστασία 

3. Έπί τής γης σο) ματ ωθείς | σννανεστράφη άνθρώποις. 

’Ωδή δ'. Σύ μου ισχύς, Κύριε. 

1. Έν τφ φωτί, Δέσποινα, \ τής σής πρεσβείας αεί 
2. Συ των πιστών, ’Άχραντε, | ισχύς καί δύναμις 

3. Σέ κατ' εχθρών ] άπαντες νίκην κεκτήμεθα 
4. Χαΐρε, * Αγνή, | στήριγμα τών προστρεχόντων σοι. 

1 Νέα Φόρμιγξ Α', φύλλον 1, Μάρτιος 1921, σσ. 6αγ - 7αβ. 
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' Ωδή ε'. νΙνα τί με άπώβω άπδ σου. 

1.3 Επί σέ έπερρίφη, ] έκ κοιλίας 
2. *Η ανέσπερος χάρις | ή την αϊγλην ψέρονσα τον απροσίτου φωτός 
3. Διά σου το στέφος | κορνφαϊς δεξάμενος τής άλονργίδος,'Αγνή 
4. Τον Υίοϋ σου, Παρθένε, | τήν άκαταμάχητον ίσχνν έξέγειρον. 

3Ωδή ς'. Τήν δέησιν έκχεώ πρδς Κύριον. 

1.3Ασάλευτον και βεβαίαν έ)π,ίδα 
2. * Ρομφαίαν τήν των απίστων και δπλον 
3. Δυνάμει σου άηττήτω, Παρθένε 
4. Τή αίγλη τής φωτοφόρου σου σκεπής. 

3Ωδή ζ'. Οί έκ τής ΊονδαΙας. 

1. Φοβερός έν ίσχνϊ \ δυνατός έν πολέμοις 
2. Τους τω σω κεκλημένους \ 3Ιησού 
3. 'Ως υπάρχων ειρήνης \ χορηγός 
4. 'Η άφράστως τεκοϋσα \ υπέρ λόγον τον Λόγον. 

3Ωδή η. €Επταπλασίως κάμινον. 

1. Τά των εχθρών έπάρματα | και θράση και φρυάγματα 
2. Ή ακατάληπτος δύναμις \ καί ισχύς και βοήθεια 
3. Έν τω πελάγει, Δέσποινα, | τής φοβέρας πρεσβείας σου 
4. Ή ταχννή βοήθεια | και Ισχύς τε και δύναμις. 

’Ωδή θ’. ’Εξέστη έπϊ τούτφ ό ουρανός. 

1. Τό βπλον κεκτημένος τό του σταυρόν 
2. Τήν θείαν σου πρεσβείαν προς τήν έκ σοϋ 

3. Τό χαιρέ σοι βοώμεν τον Γαβριήλ 
4. Παλάμη καί χειρί σου τή κραταια. 

Είς τήν αυτήν εφημερίδα ό μοναχός ιατρός Σπυρίδων Καμπα- 

νάος ό Λαυριώτης υπό τον γενικώτερον τίτλον «Ανέκδοτος εκκλη¬ 

σιαστική ποίησις Άνδρέου Κρήτης του 'Ιεροσολυμίτου » έδημοσίευσε τά 

εξής κείμενα: 
Α' Κανών εις τον επιτάφιον θρήνον τής ' Υπεραγίας Θεοτόκον, ψαλλόμε¬ 

νος κατά τήν παννυχίδα τής άγιας και Μ. Παρασκευής εκ των κωδδ. Μ· 

Λαΰρας Δ 45, ψ. 309 καί Θ 59, φ. 17β2. 

Β* Τετραφδιον 3Ανδρέου Κρήτης είς τον 5Επιτάφιον Θρήνον εκ του αύτοΰ 

1 Νέα Φόρμιγξ Β', 1922, άρ. 19-22, σσ. Ββγ - 4α. 
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κωδ. Δ 45, φ. 309 *. Επειδή δ ό Καμπανάος έδημοσίευεν ως εΰρίσκοντο 
τα κείμενα εν τοΐς κωδιξι και μετά παροραμάτων, έδημοσιεΰθη εν συνεχεία 
αξιόλογος πραγματεία υπό του καθ. Ε. Α. Πεζοποΰλου, Νέος κανών 
Αναστασίου του Κυαιστωρος και τετραφδιον Άνδρέου Κρήτης τφ άγίφ 
και μεγαλω Σαββατα) *. Ό Πεζόπουλος ύπεστήριξεν οτι δ πρώτος κανών δεν 
ητο δυνατόν να ητο του Ανδρέου Κρήτης και διότι οΰτος άπέθανε τό 720 

(πράγματι 740) και ο Κοσμάς εγενετο επίσκοπος τφ 743 καί διότι οί ειρμοί 
τής Κασιας εφ ων μελίζεται δ ύμνος έποιήθησαν τον -θ' αΐ. Παρετήρει δ’ δτι 
δ κανών οΰτος εΰρηται έν κώδδ. 610 καί 614 (φ. 191β ) του ιε' αί. τής 
Βθν. Βιβλιοθήκης Αθηνών καί οτι ό 610 προτάσσει αΰτοΰ τάδε: «καί 
ψαλλομεν τον θρηνητικόν κανόνα τής Θεοτόκου, ό κανών ποίημα 3Αναστασίου 
του κυεστορος» !3. Διέλαβε δέ καί περί των παραλλαγών των κωδίκων προς 

το τυπωθεν κείμενον, εν αίς άλλα προστίθενται τροπάρια καί άλλα παρα- 
λείπονται. 

Ο αειμν. διδάσκαλος μου δεν ήδΰνατο να γνωρίζη, δτι δ κανών μέν 
ητο ηδη δημοσιευμένος άπο τοΰ 1912* 1913 διά του περιοδικού Κόπια 6 

1 ΟπθπΙο ο, σσ. 308 - 309, το δέ τετραφδιον τοΰ Άνδρέου Κρήτης είς τό 
έν Ρώμη τφ 1738 έκδοθέν τριφδιον, δπερ περιεγράφη υπό τοΰ Ι*6§Τ3η(1 

ΒΗ άιι XVIII6 5., Ρμπ5 1918, σ. 268, Ν° 253. Τοΰιο εξάγεται από τό 
ΙηαρΚαπιιπι τής ΡοΙΗβπ αλλά οΰχί διά πάντα τά τροπάρια. Διό είς τό 
μέλλον πρεπει να λαμβανηται ΰπ’ δψιν καί ή έκδοσις τοΰ Καμπανάου καί ή 
πολύτιμος μελέτη τοΰ Έμμ. Πεζοποΰλου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 Αυτόθι, σσ. 4α -5α. 

2 Αότόθι, άρ. 23-24 ( *Ιαν. - Φεβρ. 1923), σ. 5αγ. 

3 Περί τοΰ συγγραφέας τοΰτου πρβλ. Ά θ. Παπαδόπουλον- Κεραμέα, 
ΥΥγ VII, 1900, σσ. 43-59. 
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ΑΠΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ 

Μετά την εκδοσιν του έμοΰ « Συλλάβου Βυζαντινών μελετών καί κειμέ¬ 

νων » (1961) δ που αί σσ. 489-611 άφιεροΰνται εις Ιωσήφ τον Βρυέννιον, 

τον γνωστόν ορθόδοξον συγγραφέα του ιδ'-ιε' αί., πολλαχόθεν ύπεδείχθη 

μοι δπο>ς προχωρήσω εις την εκδοσιν των έργων του αγίου τοΰτου ανδρός 
και προμάχου τής Όρθοδόξίας, τήν οποίαν παρασκευάζω ή πρόοδοποιώ διά 
των επ’ αυτοΰ από του 1947 κέξ. εργασιών μου1. Τούτο βεβαίως δεν δύνα¬ 

μαι νά υποσχεθώ άνευ συνεργάτου. Ελπίζω δμως ότι θά καθοδηγήσω φιλό¬ 

λογον ή θεολόγον προς τοΰτο παρεσκευασμένον, διά ν’ άναλάβη τήν επί τή 
βάσει τών καλυτέρων κωδίκων (ών πλήθύν υπέδειξα μέχρι σήμερον)2 καί 
τής εμής προεργασίας τήν άναπλήρωσιν τής έλλείψεως ταυτης. Διότι ή έκδο- 

σις του Βουλγάρεως και δυσευρετάτη είναι καί προ πολλου έπαλαιώθη καί 
ικανά τών έργων του Βρυεννίου δεν περιλαμβάνει. Έν τφ μεταξύ εις πρώ- 

την ευκαιρίαν θά έκδώσω τό σύνολον τής αλληλογραφίας τού εν Κρήτη δρα- 

σαντος διδασκάλου. 

Διαμείνας επί δεκαήμερον κατ’ Αύγουστον 1962 εις "Αγιον "Ορος, ήδυ· 
νήθην νά ΐδω (παρά τάς γνωστάς δυσχερείας τής μελέτης εν ταις βιβλιοθή- 

καις τού Άθω) εικοσάδα κωδίκιον περιεχόντων έργα ή αποσπάσματα έργων 
τού Ιωσήφ Βρυεννίου, καί δή έν ταΤς Μοναΐς Βατοπεδίου, Ίβήρων, Μ. 

Λαύρας, Διονυσίου καί Ξενοφώντος. Καί ώδηγήθην προς τούτο έκ τής εμής 
μνημονευθείσης συναγωγής, όπου γίνεται ή παραπομπή καί εις τον Κατά¬ 

λογον τού Σπ. Λάμπρου (προκειμένου δέ περί Βατοπεδίου καί Λαύρας εις 
τούς τών Εύστρατιάδου καί Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, ή Σπυρ. Λαυριώτου). 

Πλήν ή περιγραφή τών καταλόγων είτε είναι περιληπτική ή καί κάποτε 
(πρβλ. κώδ. Διονυσίου 3809, 275) εσφαλμένη δλως, παραγνωρισθέντων 
τών στοιχείων τής πατρότητος τών έργων. "Οθεν έκρινα νά δώσω από τούδε 
εις τήν δημοσιότητα τάς εμάς σημειοοσεις καί διαπιστώσεις, διά νά κατα- 

1 Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη τό 1400, έν Άθή- 

ναις 1947. Τοΰ αυτοΰ, Σύλλαβος Βυζαντινών μελετών καί κειμένων, εν Άθήναις 
1961, σσ. 489 -611, οπού καί ή λοιπή βιβλιογραφία τών έν τφ μεταξύ ( 1947-1961) 

δημοσιευμάτων μου καί τών ύπ’ άλλων γραφέντων. 

8 Σύλλαβος Βυζ. μελ. καί κειμένων, σσ. 576 -581. 

φανή ή άξια τών κωδίκων. Δυστυχώς δεν ήδυνήθην νά ίδω (πέρα τών 
σημειουμένων) καί άλλους τινάς κώδικας είτε έν ταϊς αύταΐς ή άλλαις μοναΐς 
τού Άγιου ’Όρους, πράγμα οπερ επιφυλάσσω εις εμαυτόν διά νεωτέραν τυχόν 
έπίσκεψιν, ευχόμενος αίσιωτέρους οιωνούς εργασίας καί πρόθυμον τών 

βιβλιοθηκάριων τών μονών συμπαράστασιν. 

Έκ τών διδόμενων περιγραφών νομίζω δτι έλυσα τά εξής θέματα. 

1) Είναι γνωστόν δτι παρεδόθη διά τών κωδίκων έργον τού Βρυεννίου 
ύπό τον τίτλον Συντάγματα (κακώς οί κατάλογοι Σύνταγμα) τής λεγομένης 

μνήμης. Ή άντίληψις αύτη είναι, νομίζω, εσφαλμένη, διότι έργον υπό 
τοιουτον τίτλον δεν έγραψεν ό Βρ. Έν τφ Βατοπεδινφ κώδ. 285 τοΰ ιε 
αί., ώς δείκνυται περαιτέρω, φαίνεται δτι ό Βρ. (είτε δ ίδιος, είτε οι μετ 
αυτόν πρωϊμώτατοι έκδόται του χειρογράφως) συνήγαγον αποσπάσματα τών 
λόγων του, άτινα κατέταξαν εις δύο τόμους καί επέγραψαν ΜΝΗΜΗ. Ό έν 
λόγφ κώδιξ περιέχει τά σταχυολογηθέντα έκ τοΰ β' τόμου καί έκ τών περί 
Κύπρου λόγων, άποτελούντων άλλην συναγωγήν. Οί δέ λόγοι άριθμοΰνται 

από α' - μς·' {1 - 46). 
2) "Οτι πλήν τής γνωστής επί πατριάρχου Ιωσήφ καί βασιλέως Μα¬ 

νουήλ τοΰ Παλαιολόγου γενομένης ύπό τοΰ ίδιου τοΰ Βρυεννίου χειρογράφου 
εκδόσεως τών έργων του μετά προλόγου, κατεστρώθη είτε ύπό τοΰ ίδιου 
ει'τε ύπό τρίτων συναγωγή τών λόγων αυτοΰ, οΰ προηγείται ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(πρβλ. κιόδικα Μ. Ξενοφώντος 10 1 ίντ). Αί συγκεντρωθεΐσαι εκεί δμι- 

λίαι είναι 47 αί άντιγεγραμμέναι καί δύο ών δ τίτλος μόνον παρεδόθη, ούχί 
καί τό κείμενον. Δύο άγιορειτικοί κώδικες αντιπροσωπεύουν τήν παράδοσιν 
ταύτην, καί οί δύο μεταγενέστεροι, ήτοι δ τής Μ. Ίβήρων 567 καταστρω¬ 

θείς τό 1683 μερίμνη τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Διονυσίου, και 
δ ού προεμνήσθημεν ύπ’ άριθ. 10 τής Μ. Ξενοφώντος, ών περαιτέρω από 
κοινού δίδεται ή περιγραφή, οδς προς τό περιεχόμενον. 

3) Έκ τής έργασίας μου (Σύλλαβος, σ. 581) έγνωρίζομεν ήδη ποιων 
κωδίκων τήν ύπαρξιν είχεν ύπ* δ'ψιν δ Ευγένιος Βούλγαρις κατά τήν έκδο- 

σιν τών έργων τού Βρυεννίου, καί δτι δ Ρ’ τόμος (Παραλειπόμενα 17) 

έστηρίχθη εις τον Συνοδικόν Μόσχας 297, έξ ολοκλήρου. Ώς προς τους 
άθωϊτικούς, δτι έγνώριζε διαφόρους κώδικας ών ενα άντιγραψον κωδικός 
Κωνσταντινουπολιτικον έσκόπευε νά έκδώση δ Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος 
προ δεκαπενταετίας. Ποιος δ κώδιξ ούτος ; Νομίζω δτι πρέπει νά είναι ή 
δ τής Ίβήρων 567, ή άσφαλέστερον δ τής Ξενοφώντος ύπ’ άριθ. 10. Τούτο 
δέ διότι δ κώδιξ τής Μ. Ξενοφώντος έν τή καταγραφή τών περιεχομένων 
τελευταίους αναγράφει δύο λόγους, ών τό κείμενον δεν έχει άντιγραφή εν τφ 
κώδικι. Τούς λόγους τούτους δμοίως δ Βούλγαρις δεν γνωρίζει είμή μόνον 
ώς προς τούς τίτλους (πρβλ. τά Εύρεθέντα, τόμ. Β', σ. τελευταία τοΰ Πίνα- 

κος). Τοΰτο ήδη έσημείωσα έν τφ έμφ Συλλάβω, σ. 576. Καί τό κείμενον 
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αυτών μέχρι σήμερον άνεύρετον. Κατά ταύτα οί δυο κώδικες Ίβηρ. 567, 

Ξενοφ. 10 άντεγράφησαν εκ κωδικός σφζομένου εν Κωνσταντινουπόλει 
λήγοντος του ιζ' αι. καί κολοβού, ό οποίος πρέπει ν' αναζήτησή, Αγαθή 
τύχη Μ έφερε προς τό πρότυπον των τριών, δπερ θά περιελάμβανε καί 
τούς άναζητουμένους και μόνον έκ των τίτλων γνωστούς δυο λόγους. 

"Οτι ούτως έχουν τά πράγματ’ άποδεικνύεται καί εκ τού δτι ό Βούλ- 

γαρις σχολαστικούς ετήρησε κατά την εκδοσιν των δύο πρώτων τόμων την 
σειράν ήν έχουν οί λόγοι εις τούς εν λόγφ κώδικας, μέ μόνην έξαίρεσιν τον 
25ον λόγον (Α\ σσ. 469*500), ό όποιος έπρεπε νά είναι 47°? κατά τούς 
κώδικας1, ομοίως εις την αρχήν τού δευτέρου των άνευρέτων λόγων εν τη 
τελευταίςι σελίδι των Πινάκων των προτασσόμενων τού Β' τόμου αντί: εργον 
έστί φυσικόν ταϊς μελίσααις ετυπώθη : εργον έστί ταϊς μελίσααις, παραλει* 

φθήσης τής λέξεως φυσικόν. 

4) "Οτι πληθύς κωδίκων δεν έχει βασικήν σημασίαν διά τό εργον τού 
Βρ., αφού έν αύτοΐς ανθολογούνται αποσπάσματα των έργων του. Ούτω 
π.χ. οί κώδδ. 569, 582, 586, 600 των Ίβήρων επαναλαμβάνουν τό από¬ 

σπασμα «Ώς ουν έκαστος ημών προαιρείται» καί ούδέν πλέον. 

Οοά. ναΐορβάίηαβ 285. 

16γ Συντάγματα (δΐο) έκ τής β' βίβλον τής λεγομένης μνήμης Ιωσήφ 
τον Βρυεννίον. Τον αυτού και οί εκ Κόπρου θεμ. λ'. 
*Εκ τον πρώτον λόγου τον κνροϋ Ιωσήφ έκ τής μνήμης. 

ίηο. Έπεί Θεόν ένα δοξάζομεν, ον τω άριθμφ, άλλα τή φύσει 
Τον αυτόν " Αναργόν έστι τό μηδέποτε ανξάνον. 

16ν Ένυπόστατόν έστι τό έν Ιδία νποστάσει 0εωρούμενον. 

’Ότι έν μέν καί τρία τον Θεόν λεγομεν κλπ. κλπ. 

24ν Έκ τον γ' λόγου περί τον έκ νόμον. 
ίηο. 4Ο μακάριος Νείλος έν τω περί Τριάδος αυτόν λόγφ 

26ν άεδ. τοϋ αυτόν έκ των αυτών. 

27 ν Τον αύτοϋ διδασκάλου περί τών αυτών. 

ίηο. Τό Πνεύμα τό άγιον οΐμαι 
28ν Έκ τον ι λόγου αυτού. 

ίηο. Ό Ιωάννης έκ τής ουσίας έστί τον Πέτρου καί τον Παύλον 
29γ Έκ τοϋ ια λόγον αυτού. 

ίηο. 'Ημϊν γάρ ασεβώς τό μέν έκ τον Πατρός έκπορεύεσθαι λεγομεν 
29ν Έκ τοϋ ιε ηθικού αυτού. 

30γ Έκ τοϋ έκκαιδεκάτον λόγου αυτού. 

1 Τούτο έγένετο προφανώς διά την ομοιογένειαν τής έκδιδομένης ύλης. 
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ίηο. Καί πολλών κατά μετοχήν άλλως καί οντων καί λεγομένων 
31γ Έκ τοϋ ιζ' λόγου αυτού, έκ τοϋ ιη’ λόγον αυτού, έκ τών αυτού λόγων. 

31 ν Έκ τον κα λόγου αυτού, έκ τοϋ κδ' λόγον αυτού. 

32ν Έκ τον κε λόγου προς Κυπρίους. 

34γ Έκ τον κς' λόγου αυτού, έκ τοϋ κζ’ λόγου. 

37V Έκ τοϋ λ’ λόγον τον αυτού. 

38γ Έκ τοϋ λβ' λόγου αυτού, έκ λδ' λόγον τοϋ αυτού. 

40γ Τοϋ αυτού έκ τών αυτού ( δίς), οπερ καί εν 41ν. 

42γ Έκ τού λε’ λόγου τοϋ εις τον Ευαγγελισμόν, τοϋ αυτού έκ τών αυτού. 

44γ Τον αυτού έκ τοϋ μ' λόγου. 

45γ Τού αυτού έκ τοϋ μα' λόγου αυτού. 

46γ Έκ τον μς' λόγον αυτού. 

48γ Τοϋ αυτού έκ τοϋ κε’ λόγον. 

56γ Τοϋ αυτού διάλεξις πρώτη περί τής τον αγίου Πνεύματος έκπορεύσεως 
μετά τοϋ λατινόφρονος Μαζί μου τής τάξεως τών κηρύκων, γ άγονε δέ 

περί τήν περίφημον Κρήτην επί παρουσία τής εκεί μητροπόλεως. 

ίηο. Μάξιμος εφη Χαίροις 
71γ Τον αυτού μελέτη... Σοφίας ναώ... 

7 6ν λευκόν. 

94γ Περί συντελεί ας λόγος βος λαληθείς έν τω παλατίω έπί παρουσία πολ¬ 

λών αρχιερέων τάς τών πολλών περί ταύτης δόξας άποκρουόμένος καί 
συμπεραίνων ότι εί μή τό έκπεσόν εκείνο τάγμα ταϊς τών αγίων ψν- 

χαϊς τέλεον άναπληρωθή, συντέλεια ον γενήσεται. 
ίηο. Θεός τό τοϊς πάσι φοβερόν καί παντέφορον δμμα 

112ν Τοϋ αυτού λόγος τρίτος έν τω αντώ ρηθείς παλατίω εις τήν τοϋ Ευαγ¬ 

γελισμού εορτήν· είρηται δέ μετά ένιαντόν ένα τής τοϋ τούτου λόγον 
προς αυτήν έκφοονήσεως. 

ίηο. Ή βασίλισσα τών αγγέλων 
129γ Τού αυτού λόγος ρηθείς έν τφ τών αγίων Αποστόλων σηκφ προ τριών 

ήμερων τής τών άγίοον Θεοφανείοον εορτής. 

ίηο. Οί νόμοι τών ανθρωπίνων εγκωμίων 

146γ Τον αυτού περί τής μελλούσης κρίσεως καί τής άϊδίου μακαριότητος 
λόγος πρώτος' είρηται δέ έν τοϊς άγίοις Άποστόλοίς τή Κυριακή τής 
Άπόκρεω άνελθόντων πολλών. 

ίηο. 'Έοικεν ό διδάσκαλος επ' εκκλησία ίστάμενος 
17 7γ Τού αυτού ευχαριστήριος εις τήν Θεοτόκον είρηται δέ εις τήν μονήν 

τών' Οδηγών μετά τήν έκ τής Χώρας μονής τής είκόνος ταύτης έπάνοδον. 

ίηο. Θεού τοϋ παντοδυνάμου πλούσιον λόγον ή μϊν γορηγ οϋντος 
182γ Τοϋ αυτού λόγος περί καρτερίας’ είρηται δέ μετά τήν απαλλαγήν τής 

Πόλεοος έν τή τής 'Οδηγητρίας αυλή. 
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ίηο. Τρία ταντα οφείλει πας νοϋ μετέχων 
194γ Τον αυτόν λόγος συμβουλευτικός περί τής ενωσεως των εκκλη¬ 

σιών τής μελετωμένης γενέσθαι κατ εκείνο καιρόν ειρηται δε 

εν τφ σννοδικώ τής τον Θεοϋ μεγάλης Εκκλησίας. 

211ν Κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Οοάά. ϋίοηγδίβηΒθδ 
Οοά. 3752, 218 ηηηο 264. 

129γ · 169γ Τον σοψωτάτον και λογιωτάτου κνρον ’Ιωσήφ μονάχου Βρυεννων 
λόγος περί τον άγιου Πνεύματος" οτι εκ του Πατρος μονού το 

Πνεύμα τό άγιον εκπορεύεται. 
ίηο. "Άνδρες ήγαπημένοι, γνήσιοι φίλοι και αδελφοί εν Χριστώ 

130ν κεφ. α', 134γ κεφ. β', 138γ κεψ. γ', 140ν κεφ. δ', 148ν 

κεφ. ε', 156ν κεφ. ς\ 162γ κεφ. ζ'. 
άεδ. καν υπέρ μέτρον αυτόν παροοργίσαμεν. 

169γ - 173ν Του αυτόν Τί χρή λέγειν επιχαις γενομεναις ευποιιαις τών απελ- 

θόντων εν εκ εν εί παντελώς άπαλ,λαττειν ανται ισχνονσι τών αμαρ¬ 

τημάτων αυτούς. 

ίηο. "Οτι μέν ονν ον χρή κατά τι δικάζειν 
άεδ. οι απόστολοι και μαθηταί τον Χριστού, φ ή δόξα εις τους αιώ¬ 

νας, αμήν. 
173ν- 178γ Περί τού όποιον άπαντά τέλος ταΐς ψνχαΐς χωριζομέναις τον 

σώματος, και οπονπερ αύται απέρχονται: Τον αυτού. 

ίηο. Καί περί μέν τών δικαίων τί χρή καί λέγειν 
άοδ. ή απερίγραπτος πειθώ τον πιστεύοντας περί το πιστευομενον. 

Οοά. 3808, 274 ηαηο 168/171 (Ρεηηο ηαιηοπιΐιΐδ). 

554Γ-557ν Βριαινίον (δίο) άνδρός άγιον άπόδειξις προς τους άπορονμένονς 

τις ή αιτία τών καθ' ημάς λυπηρών. 

ίηο. Εϊ τις τάς επαγομένας ήμϊν έκ Θεοϋ παιδείας ορών 
άθ5. ονσας κακών αφαιρετικάς οϋτοι και γάρ Κύριος παιδεύει τους 

εαυτού. 

Οοά. 3809, 275 ηηηο 169/172 (Όοηηο ηηχηεΓ&Ιιΐδ). 

468γ *473γ Νουθεσία πατρος πνευματικού καί άγιον άνδρός "Ιωσήφ τού 
Βρνεννίου προς τους άπορονμένονς τίνες αι αίτίαι τών καθ ημάς 

λυπηρών. 

ίηο. Εϊ τις τάς επαγομένας ήμϊν έκ Θεοϋ παιδείας ορών 
άεδ. ονσας κακών αναιρετικός" οϋτω και γαρ Κύριος παιδεύει τους 

εαυτού. 
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559Γ-560ν Τών Αρχιερέων άκρφ, τρισκαιδεκάτω τών άποστό/.ων,. ποιμένι 
ποιμένων και κριτή τής οικουμένης Μάρκω τφ πάπα "Αλεξάν¬ 

δρειάς έν ΆΙγύπτφ (επιστολή όγδοη). * : 

ίηο. "Εν άρα τάδε τών μεγίστων ευτυχημάτων τίθεμαι 

άεδ. και φίλον γνησίου τής σής άγιότητος 5Ιωσήφ, ού Βρυέννιος ή 
έπίκλ.ησις. 

560ν-562ν ίη πι&γ§·. Τω Οικουμενικά) (επιστολή ένατη). 

ίηο. ~0 μέγας οντος καί υψηλός βίος και προς τον ουρανόν τεταμμέ- 

νονς (δίο) 

άεδ. θεοπειθεΐς εύχάς τής σής άγιότητος... και οικείου και δούλου 
’Ιωσήφ μοναχού τον Βρυεννίου. 

ο62ν * 564τ Απο Γραικών Ιταλώ, άδελφφ Μαξίμω, τής τάξεοος τών κηρύ- 

κων ( επιστολή δέκατη ). 
ίηο. "Εν έρήμω μοι διατρίβοντι και προσέχειν εμαντω πειρωμένω 

άεδ. οι περί τά καίρια νοσονντες... οι μικρόν τινι (ασυμπλήρωτος, τό 
υπόλοιπον τής σελίδος λευκόν). 

ο64ν - 56/ν Του σοφωτατον και λογιωτάτου κνρον *Ιωσήφ τον Βρνεννίου 
έπιστολαι προς μεγάλους άνθρώπονς καί λογίονς εξ καί δέκα. Τφ 
μεγάλω σακελλαρίω τής άγιωτάτης τον Θεού μεγάλης "Εκκλη¬ 

σίας άρχιδιακόνω καί διδασκάλω τά θεία κνρίω Θεοδώρω τω Μ ε¬ 

λίτ ινιώτη έν τή Πόλει (επιστολή πρώτη), 

ίηο. Πάλας μέν εμοί τών σών λόγων 

άεδ. παρίσταταί μοι μή άμφιγνοεϊν όπωσονν (το υπόλοιπον τής σελί¬ 

δος λευκόν). 

Οοάά. Π>6ΓΘΠ8©3 

Οοά. 567 πιιπο 39, 3πηο 1683 εχατ^ΐιΐδ (Όίοπγδίί ραίπ&ΓοΙι&ε), 

οοά. Χεηορίι. 10 οοηιρ&ΓαΙιΐδ. 

Ο πιναξ τήσδε τής βίβλου: Ιωσήφ μοναχού, φ Βρυέννιος τό 
επωννμον, ομιλααι διαφοραι (δίο) ρηθεϊσαι έν Κωνσταντινονπό- 

λει επί τής βασιλείας Μανουήλ τον Παλαιολόγον καί σοφωτατον 
καί τής πατριαρχείας *Ιωσήφ τού άγιωτάτον καί οικουμενικού 
πατριάρχην. 

1 α'τ-η'τ Περί τής νπερθέου Τριάδος ΧεπορΗ. αν. 

ίηο. Θεός, ή άγια μονάς καί τριάς 

άεδ, ής γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεϊν άγαθότητι τής πανταιτίον Τριά¬ 
δος, αμήν. 

2 η'Γ-ιδ'ν Περί τής υπερουσίου Τριάδος Χεηορίι. 0ϊ. 

ίηο. Θεός έμοί δόξα καί πλούτος καί καύχημα 
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άεδ. ευχαριστία, προσκύνησις εις τους αιώνας, αμήν. 

3 ιδ'ν- κβ'ν Περί τής παντετίον (δίο) Τριάδος Χεηορίι. ιε'Γ. 

ίηο. Θεόν τής νπερθέου Τριάδος κινοϋντος ημάς 
άεδ. ή πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις εις άπειραπλέτονς 

αιώνας, αμήν. 

4 κβ'ν · λα'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. κδ γ. 
ίηο. 'Άνδρες ήγαπημένοι, γνήσιοι φίλοι καί άδελ,φοι 
άεδ. τή τής νπερθέου Τριάδος φιλανθρωπία καί άγαθότητι, ή πρέπει..., 

αμήν. 

5 λα Γ-λζ'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. λβ'τ. 

ίηο. Θεόν άγιον Πνεύμα, Παράκλητε, συνετισον ημάς 
<365. κάκεΐσε των αιωνίων αγαθών έν άγίω Πνεύματι έπιτύχοιμεν πάν- 

τες, αμήν. 

6 λζ'Γ-μγ'ν Περί ττ)ς θείας Τριάδος Χεηορίι. λη'Γ. 
ίηο. Περί πρώτης καί δευτέρας αιτίας 
<365. ών γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν έν αντώ, ω πρεπει δόξα..., αμήν. 

7 μγ'ν-ν'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. με'τ. 

ίηο. *Αρα τάς έν τοίς φθάσασι λόγοις ρηθείσας υποσχέσεις 
άεδ. καί έν αντώ των αιωνίων αγαθών απολανσωμεν, αμήν. 

8 νΓ-νζ'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. να'Γ. 
ίηο. Εί μέν προς άλλον έιδρα σκοπόν 
(365. ί πρέπει δόξα, κράτος, μεγαλοπρέπεια καί προσκύνησες εις άπει- 

ραπλέτονς αιώνας, αμήν. 

9 νζ'Γ-ξδ'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. νζ'Γ· 
ίηο. Θαρρονντως μοι την ελπίδα 
<365. συν τω άνάρχω αντοϋ Πατρί καί τω Πνεύματι τω άγίω, αμήν. 

10 ξδ'τ-οα'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ξό'Γ. 
ίηο. Δεϊ τους ακροασμένους των θείων λογιών 
<1ε5. δ Πατήρ ημών ο ουράνιος τά παραπτώματα υμών αντώ ή δόξα 

εις τους αιώνας, αμήν. 

11 οα'ν-οΰ'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. οα'ν. 

ίηο. Πατρός καί Υιού καί άγιον Πνεύματος όντος ήμϊν τον Θεόν 
άεδ. δει προσκννειν αντώ ή δόξα εις τους άπειραπλέτονς αιώνας καί 

αεί καί νυν, αμήν. 

12 οθ'ν · πς-'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. οϋ'ν. 

ίηο. Έπείπερ ονκ εστιν οϋτε τι νοήσαι χρηστόν. 

θεδ. ής γένοιτο πάντας έπιτυχεΐν έν Χριστώ, φ η δόξα συν τώ Πα¬ 

τρί καί τώ Πνεύματι, αμήν. 

13 πς-'ν-\γ'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. πς-'ν. 

ίηο. Πιστεύομεν ένα Θεόν είναι 
27 - 10 -1962 
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(365. έλεηθώμεν παρά Χρίστον, φ ή δόξα συν τώ Πατρί αντοϋ καί τώ 
Πνεύματι, γένοιτο, αμήν. 

14 Χγ'ν-ρ'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. \γν. 

ίηο. *Επί τον έν τή ύπερθέω Τριάδι 
(3ε5. εϋρωμεν έν Χριστώ, φ ή δόξα καί ή προσκύνησις απέραντος, αμήν. 

1δ ο'γ* ρζ'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ρ'Γ. 
ίηο. "Οτι φύσει μέν απας λόγος 
(365. στήριξον ημάς έν τή αλήθεια σον, ναι, Θεέ πάντων, αμήν. 

16 ρζ'ν - ριδ'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ρζ'ν. 

ίηο. Νυν αηδών κελαδεί 
(3ε5. καί άγίφ Πνεύματι θεωρούμενον, φ πρέπει κράτος, αμήν. 

17 ριδ'Γ * ρκ'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ριδ'Γ. 
ίηο. Επειδή (έπειδήπερ Χεηορίι.) καθόλου ον τολμητέον 
άεδ. ής ημάς πάντας έν αύτφ τνχεϊν γένοιτο, αμήν. 

18 ρκα'Γ-ρκζ'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ρκαΥ. 
ίηο, 01 κοινωφελείς τών λόγων 
<3εδ. καί σωθησώμεθα ( δίο) πάντως έν Χριστώ τφ Θεώ, φ ή δόξα 

πρέπει εις τους αιώνας, αμήν. 

19 ρκζ'ν-ρλδ'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ρκη'τ. 

ίηο. Τών περί τής θείας Τριάδος δογμάτων 
άεδ. καί διανοημάτων, δόξα πρέπει, τιμή καί προσκύνησις παρά πάν¬ 

των, αμήν. 

20 ρλδ'Γ-ρμα'Γ Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ρλδ'Γ. 
ίηο. *Εκ τον Πατρός καί τον Υιόν καί τον άγιον Πνεύματος 
άεδ, αύτφ δόξα, μεγαλοπρέπεια καί προσκύνησις συν τώ Πατρί αντοϋ 

καί τώ Πνεύματι εις τούς απέραντους αιώνας, αμήν. 

21 ρμα'ν - ρμη'ν Περί τής θείας Τριάδος Χεηορίι. ρμα'ν. 

ίηο. Προ τριών ώροσν ήκονσταί μοι 
άεδ. φ κράτος άναρχον, άνείκαστον καί άπέραντον, αμήν. 

22 ρμη'ν- ρνε'Γ Διάλεξις πρώτη περί τής τον αγίου Πνεύματος έκπορεύσεως 

Χεηορίι. ρμη'ν. 

ίηο. Μάξιμος Χαίροις. Ιωσήφ Είθε 
άεδ. άκολουθεϊν τώ Χριστφ, φ πάντων ένεκεν χάρις, αμήν. 

23 ρνε'Γ · ρςβ'Γ Διάλεξις δεντέρα περί τής τον άγιου Πνεύματος έκπορεύσεως 

Χεηορίι. ρνε'Γ. 
ίηο. Ιωσήφ Θεοσεβεΐ νόμω προσαγορεύω σε 

άεδ. Θεώ χάρις, αμήν. 

24 ρξβ'τ - ροβ'ν Διάλεξις {τρίτη Χεηορίι.) μετά τών έν Κωνσταντινονπόλει λα- 

τινοφρόνων Χεηορίι. ρξβ'ν. 

ίηο. * Υγιαίνοιτε, χαίροιτε, σφζεσθε 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Λ' 3 
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(305, αυτός καί ημάς, οις τρόποις οϊδας, είρήνενσον, αμήν. 

25 ροβ'ν-ρπβ'Γ Με?<ύτη περί τής των Κυπρίων προς την ορθόδοξον εκκλησίαν 
μελετηθείσης ένώσεως Χεηορίι. ροβ'Γ. 

ίηο. 9Εγώ περί τής γενέσθαι μελετωμένης ταυτής ένώσεως 
ά€δ. καθά δή καί Θεφ, χριστιανός άληθέστατος. 

26 ρπβ'Γ-ρ^'ν Περί τής ημών πίστεως Χεηορίι. ρπβ'ν. 

ΐπο. Πολλών ούσών αιρέσεων έν τφ κόσμω 

ά.05, καί χάριτι, φ πρέπει δόξα συν τώ άνάρχω αυτόν Πατρί καί τώ 
ζωοποιώ Πνεύματά αμήν. 

27 ρΗ’ν - ρΗζ'ν Λόγος πρώτος εις τον Ευαγγελισμόν τής νπεραγίας δεσποίνης 
ημών Θεοτόκον Χεηορίι. ρ^α'Γ. 

ίηο. Εις δόξαν τής πανταιτίου Τριάδος 
ά05. συν τώ αν άρχω Πα.τρί καί ζωοποιφ Πνεύματι εϊς τους αιώ¬ 

νας} αμήν. 

28 * ση'τ Λόγος πρώτος ρηθείς τή άγια καί μεγάλη Παρασκευή... εις τό 
εννατον Εναγγέλιον των αγίων παθών Χεηορίι. ρ^η'Γ, 

ΐπο. 'Η τόδε τό παν άρρ7]τοις λόγοις 

άβ5. ής ή μάς πάντας τνχεϊν τή αυτόν χάριτι έν άγίφ Πνενματι, γένοιτο. 

29 ση γ* σις· γ Τον αυτόν λογος αναγκαίας τινάς απορίας περιέχων καί λύσεις 
περί τής τον Θεόν λόγον ένσάρκον οικονομίας Χεηορίι. σζ'ν. 

ΐπο. Ει τις έξίσταται λογιζόμένος 

<3ε$. Θεόν Πατρός ευδοκία καί Παρακλήτου Πνεύματος χάριτι, αμήν. 

80 σις· γ- σκζ X Λογος του αυτόν... διδασκαλικαις χρήσεσι καί γραφικαΐς ρήσεσι 
παριστών δτι καί ή θεία ενέργεια καί ή τοϊς άξίοις θεωρονμένη 
έλαμψις ( δΐο) καί ή έν τώ θαβωρίφ παραδειχθεισα χάρις άκτι¬ 

στος Χεηορίι. σιε'ν. 

ΐπο. Έπειδήπερ τινές ανθρώπινη έπαρθέντες σοφία 

605. πιστεύοντας έν Χριστώ, φ ή δόξα συν τφ Πατρί αυτού καί ζωο¬ 

ποιώ Πνεύματι, αμήν. 

31 σκζ'Γ - σλδ'ν Λόγος δεύτερος εις την τον Ευαγγελισμού εορτήν Χεηορδ. σκζ'Γ. 
ίηο. Θεός ό τά πάντα πριν γεννέσεως (δίο) αυτών 
άε$. ής γένοιτο πάντας ημάς τνχεϊν ταϊς λιτανίαις ($ίο) τής Θεοτό¬ 

κον, αμήν. 

32 σλε'τ - σμς-'τ Λόγος δεύτερος εις την Σταύροοσιν τον Κυρίου ημών 9Ιησού Χρι¬ 

στού Χεηορίι. σλδ'τ. 

ίηο. Χριστόν ψυχή έχουσα 

(3θ5. καί φιλανθρωπία καί άγαθότητι, φ πρέπει δόξα συν τφ άνάρχω 
αυτόν Πατρί καί τώ Πνεύματι εις τούς αιώνας, αμήν. 

33 σμς-'Γ-σνγ'Γ Λόγος πρώτος περί συντέλειας Χεηορίι.' σμε'τ. 
ίηο. Μακάριος εγώ σήμερον κατά τούτο 
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(365 άξιο)θήναι γερών έν Χριστφ Ιησού, φ ή δόξα συν τφ Πατρί 
αυτού καί τφ Πνεύματι, ναι, αμήν, γένοιτο. 

34 σνγ'Γ · σξ'ν Περί συντέλειας λόγος δεύτερος Χεηορίι. σνβ'ν. 

ίηο. Θεός τοϊς πάσι φοβερόν 

(3ο5. δτι σοί πρέπει δόξα, κράτος, προσκύνησις εις τούς αίώνας. 

3δ σξ'ν * σξς-'τ Λόγος τρίτος... εις τήν τον Ευαγγελισμού εορτήν ΧοηορΒ. σξ'ί. 
ίηο. 'Η βασίλισα (δίο) τών αγγέλων 

(365. παραστάτας άνάδειξον, άμήν, αμήν, δέσποινα πάντων, γένοιτο, 
γένοιτο. 

36 σξς-'Γ * σοζ'ν Τού αυτού λόγος τρίτος έν τφ αντφ λαληθείς παλατίω κατά τήν 

έφ' εξής τφ τότε μεγάλην Παρασκευήν παριστών άριδήλως δτι διά 
τό πωλεϊσθαι καθ’ έκάστην τό τού Χριστού σώμα καί αίμα παρά 
τών οΰτω λεγομένων πνευματικών καί άγοράζεσθαι παρ’ ημών, 

οϊμοι, τό ήμέτερον γένος άφανισμφ παραδίδοται Χεηορίι. σξζ'τ. 

ίηο. Τού Θεού πάντο>ν καί ποιητού καί προνοητον 
άοδ. έν σώμα γενέσθαι Χριστού, φ ή δόξα σύν τφ Πατρί αυτού καί 

τφ Πνεύματι εις τούς αίώνας, άμήν. 

37 σοζ'ν -σπα'ν Δημηγορία σνντομωτάτη... περί τον τής Πόλεως άνακτίσματος 
Χεηορίι. σοη'ν. 

ίηο. "Οσα μέν ή τού άγιωτάτου (παναγιωτάτον Χεηορίι.) πατρίαρ- 

χον φωνή 

(365. ό δέ Χριστός έσται αρχή άμφοϊν καί τέλος, άμήν. 

38 σπα'ν-σπε'Γ ’Εκ τών περί τής τού βίου ματαιότητος ήδη γραφέντων τοϊς 
διδασκάλοις Χεηορίι. σπβ'ν. 

ίηο. Θεός μνημονευόμενος ευφραίνει ψυχάς 

(365. σύν ήμϊν απασι τό ύμέτερον κράτος έν Χριστφ γένοιτο, γένοιτο, 
γένοιτο. 

39 σπε'τ- σπη'Γ Παραμυθία ρηθεϊσα προς τον αντοκράτορα έν τοϊς Στουδίον καί 
επί τή τελευτή τής αυτού νύμφης ’Άννης Χεηορίι. σπς-'ν. 

ίηο. 'Ο άγιοότατος ημών καί ( καί οηι. Χεηορίι.) οικουμενικός ούτοσί 
πατριάρχης 

(3εδ. καί ουραίου έν Χριστφ κράτωρ άξιος γένοιτο. 

40 σπη'Γ-σΗζ'Γ Λόγος τέταρτος... κατά τήν ημέραν τής αγίας καί μεγάλης Πα¬ 

ρασκευής περί τής τού Κυρίου Στανρώσεως Χεηορίι. σπθ'ν. 

ίηο. Συμφυής τφ κόσμω καί σύγχρονος 

άεδ. άμήν, άμήν έσται ταύτα καί εις αίώνας, άμήν. 

41 σΉζ'ϊ-τε'ν Υπόμνημα περί νοός Χεηορίι. σ”Κη ν. 

ίηο. 'Ο τά πάντα πληρών 

άεδ. ώς λόγος ευκίνητον έν άγίφ Πνεύματι έν Χριστφ ’Ιησού καί έν 
Θεφ Πατρί, φ ή δόξα εις τούς αιώνας, άμήν. 
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42 τε'ν ■ τιγ'Γ Λόγος ραθείς εν τφ τών άγιον ’ Αποστόλοιν σηκφ προ τριών 
ήμερων τής τών αγίων Θεοφάνιων εορτής περιεχων τινας περί 

αυτής άπορίας Χοηορίι. τς*'ν. 

ίηο. ΟΙ νόμοι τών ανθρωπίνων εγκωμίων 
(5ε5. τύχωμεν έν αντώ, φ ή δόξα συν τφ Πατρι και τώ Πνενματι εις 

τους αιών ας, αμήν. 

43 τιγ'Γ- τκγ'Γ Περί τής μελλούσης κρίσεως και τής άϊδίου μακαριότατος λόγος 

πρώτος Χεπορίι. τιγ'Γ. 
ίηο. 'Έοικεν ο διδάσκαλος επ εκκλησίας ίστάμενος 
άβδ. συν τώ άνάρχω Πατρί σου εις τούς αιώνας μετά τον Πνεύμα¬ 

τος, αμήν. 

44 τκγ'Γ · τλα'τ Λόγος δεύτερος περί τής μελλούσης κρίσεως και τής άϊδίου μα¬ 

καριότητας Χεηορίι. τκβ'Γ. 

ίηο. Τά λείψανα τών ζητημάτων 
ά65. έν τώ ευ ποιεϊν, φ ή δόξα συν τώ Πατρι αυτού και τφ Πνεύ- 

ματι, αμήν. 

45τ?να'Γ-τλγ'Γ{ΙΙ) Ευχαριστήριος εις την Θεοτόκον Χεηορίι. τκθ ν. 

ίηο. Θεόν του παντοδυνάμου πλούσιον λογον 
(165. κρίνων τόν κόσμον, φ ή δόξα συν τώ Πατρι αυτόν και τώ Πνεν- 

ματι, αμήν. 

46 τλγ'τ * τμα'τ Λόγος περί καρτερίας Χεηορίι. τλγ'η 
ίηο. Τρία ταϋτα οφείλει πας νον μετόχων άνθρωπος. 

άεδ. εν σοί, παντοδύναμε, φ ή δόξα συν τώ άνάρχω Πατρί σου καί 

τώ Πνενματι, αμήν. 

47 τμα'ν-τνδ'Γ Λόγος συμβουλευτικός περί τής ενώσεως τών εκκλησιών τής 
μελετωμένης γενέσθαι κατ’ εκείνο καιρόν Χεηορίι. τμ ν. 

ίηο. Θεός ο πάντα μεταποιούν και μετασκενάζων 
άεδ. οϊς τρόποις οϊδας συνάψοις, αμήν. 

Ιη ίηάίοε οοά. Χεηορία. 10 άαο ίηδηροΓ μδοπβαηίηΓ δετηιοηεδ. 

ί. ίντ 1) Λόγος ε°£ ρηθείς έν τώ αντφ παλατίω εις τό κατά την μεγάλην 
Παρασκευήν έν τή ακολουθία τής θν± ώρας άναγινωσκόμενον 
Εύαγγέλιον: ον ή αρχή Έπεί έν ταϊς προρηθείσαις { δίο) δυσίν 

2 ) Λόγος εκφωνηθείς ενώπιον τής 'Οδηγητρίας έν τή γενομένη λιτα¬ 

νεία μετά την τελείαν τής Πόλεως άπολύτρωσιν : ού ή αρχή ’Έρ- 

γον έστϊ φυσικόν ταϊς μελίσσαις. 

Οοά. 569 ηηηο 82 

(Ιίίΐεπδ Α, Β, Γ οοάίοίδ ηοη ηηπιεΓαΐί ίοΐία ηΐίίηΐδ ίηάίοαηΙηΓ). 

Αν ■ Γν Ιωσήφ τον Βρυεννίον. 
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ίηο. 'Ως ούν έκαστος ήμών προαιρείται, ούτως εαυτόν διαθροϊ πλάσιν 
άρίστην ή αίσχίστην διάπλασιν 

άεδ. ουδέ αισθητά πράγματα όρώμεν του φωτός ημάς περιλάμποντος 
τούτου, άλΧ αυτόν τόν Θεόν διά του Χριστού. 

Οοά. 582 ηηηο 116. 

507ν·509Γ Ιωσήφ του Βρυένου (δίο). 

ίηο. * Ως ούν έκαστος ήμών προαιρείται... 
άεδ. ότι ζώ ζωήν παρερχομένην καί ρέουσαν. 

509ν * 510γ 3Ιωσήφ τού Βρυένου. 

ίηο. *0 πόλεμος καί χαλασμός τής περιφήμον πόλεως 
άεδ. καί άγοράζεσθαι παρ' ήμών τών Χριστιανών. 

(Περί πιολήσεως τής θείας κοινωνίας υπό τών πνευματικών) 

Οοά. 586 ηηηο 34. 

335ν - 336γ 9Ιωσήφ του Βρυενίου (δίο). 

ίηο. 'Ως ούν έκαστος ήμών προαιρείται όντως εαυτόν διαθροϊ... 

άεδ. άτι ζώ ζωήν παρερχομένην καί ρέουσαν' τφ δε Θεφ ήμών δόξα 
εις τους αιώνας τών αίώνων, αμήν, αμήν, άμήν. 

Οοά. 600 ηηηο 225. 

18ν-19ν Ιωσήφ τον Βριένον (δίο). 

ίηο. Δει δε... Οίτ. Ομ1η1ο§:ηηι Οαιηβη. 

58ν·61ν 9Ιωσήφ τον Βρυεννίου. 

ίηο. 'Ως ούν έκαστος ήμών προαιρείται... 
άοδ. προφήτην έν Πνενματι. 

Οοάά. ΙνανΓβηββδ 
Οοά. 861 (Η 206). 

325γ - 330γ Ιωσήφ μοναχού τού Βρυενίου ( δίο ) λόγος εις τόν Ευαγγελισμόν 
τής ύπεραγίας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μα¬ 

ρίας τή έπαύριον τελουμένης τής ακολουθίας τού Ακαθίστου. 

ίηο. Εις δόξαν τής πανταιτίου Τριάδος' χθες ευαγγελισμός, ανριον 
ευαγγελισμός καί σήμερον παρ' ήμϊν ευαγγελισμός 

άεδ. εν τφ Χριστφ τώ Κυρίω ήμών, φ ή δόξα συν τφ άνάρχω αυτού 
Πατρί καί τφ ζωοποιώ Πνεύματι εις τους αιώνας, αμήν. (Λόγος 

πρώτος εις τόν Ευαγγελισμόν). 

Οοά. 1626, Κουβαρας (Λ 135). 

·/· βΓ-28ν Τού σοψωτάτου καί λογιωτάτου κνρον 9 Ιωσήφ μοναχού τον 
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Βρνεννίον λόγος περί τον άγιον Πνεύματος, ότι εκ τον Πατρός 
μόνον τό Πνεύμα το άγιον εκπορεύεται. 

ίηο. "Ανδρες ήγαπημένοι, γνήσιοι φίλοι και αδελφοί εν Χριστώ 
(365. ής καί γένοιτο συν ήμϊν πάντας υμάς έπιτυχεΐν εν αυτή, ή πρέ¬ 

πει δόξα, κράτος, μεγαλοπρέπεια και προσκύνησις εις άπειρα- 

πλέτους αιώνας, αμήν. 

' βν κεφ. α' Ότι ή ομωνυμία τής τον Πνεύματος φωνής αρχή ποτέ παρεκτρο¬ 

πής τοϊς λατίνοις υπήρξε καί νυν αϋτη έστί. 

\ 8ν κεφ. β' "Οτι τό νομίζειν μίαν καί απλήν είναι τον Πνεύματος πρόοδον 
αφορμή αντοΐς τον σχίσματος και γεγόνει καί γίνεται. 

ν 11γ κεφ. γ' "Οτι και ή πρόοδος φωνή αντί του έκπόρεναις καί τό πρόειαιν 
αντί τον έκπορενεται λαμβανόμενα ώς μονάς παρ’ αντοΐς ευρι¬ 

σκόμενα πολλήν απάτην είσάγουσιν. 

112γ κεφ. δ' "Οτι καί τό συλλογισμοΐς τό δόγμα πειράσθαι συνιστάν οικείοις 
αιτία μεγίστης προς πλάνην αντοΐς έστιν. 

16ν κεφ. ε' "Οτι τό εκ Πατρός μόνου δοξάζειν τό Πνεύμα αληθής καί βέβαια 
δόξα καί μόνη αϋτη ορθόδοξος. 

21 ν κεφ, ς’ "Οτι καί πάσαι αί τοπικαί καί οικουμενικοί σύνοδοι τούτην έκή- 

ρυξαν καί πάντες οι άγιοι έν αυτή έτελειώθησαν. 

25γ κεφ. ζ' "Οτι καί 6 των τετρακοσίων ετών χρόνος καί τά παρελθόντα με¬ 

γάλα πρόσωπα καί αυτά τά πράγματα συμμαρτνρονσι τή ορθο¬ 

δοξία ημών. (Λόγος τέταρτος). 

29γ - 68ν Τον αυτόν προς δέκα κεφάλαια καί τοσαύτας ενστάσεις αντιρ¬ 

ρητικός. 
ϊπο. 3Εγώ μέν καί πάλαι τούτους ώδινον προς υμάς τους λόγους 

είπεΐν, έμελλον δέ καί άνεβαλλόμην 
(Ι05. καί των Ιδίων αμαρτημάτων σνγχώρησιν ποιήσηται ό Πατήρ, ό 

Υιός καί τό Πνεύμα τό άγιον, ή πανταιτία Τριάς, ή δόξα πρέ¬ 

πει εις τους αιώνας, αμήν. 

30ν κεφ. α' Πάντα γάρ ποιούντες καί πραγματευόμενοι 
32ν κεφ. β' "Ετι φασίν ώς των θείων προσώπων 
36ν κεφ. γ' Εί <5έ λέγοιεν πώς ό Κύριος δάκτυλον μέν 
37ν κεφ. δ' Πάλιν έπιφέρονσιν ώς έπεί ό πατήρ 
42ν κεφ. ε' Προς τούτοις έπάγονσίν ώς ό Κύπρου Επιφάνιας 
45ν κεφ. ς’ 9Επί τούτοις έπάγονσίν ότι επειδή πηγή 
49γ κεφ. ζ' *Ετι ονκ οΐδ’ όθεν άναισχυντονντες 
52ν κεφ. η' "Ετι τούτοις προστιθέασιν ώς ό μέγας Βασίλειος 
59γ κεφ. ·θ' "Ετι προβάλλονται ώς επειδή είκών έναργεστάτη 

62γ κεφ. ι' 9Επί πάσι τούτοις αντί πύργου παντός ώς 
^ 159ν- 170ν Τον όσιοηάτον έν μοναχοΐς κυρ*Ιωσήφ τον φιλοσόφου "Εκδοσις 
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ακριβής τής φιλοσόφου πίστεως ότι άκατάληπτον τό θειον καί 
καί ότι ον δει ζητεϊν καί περιεργάζεσθαι τά μή παραδεδομένα 
υπό των άγιων προφητών καί αποστόλων καί Ευαγγελιστών. 

ΐηο. ’Επειδή πρώτιστον ήμϊν τοϊς Χριστιανοϊς καί πολύ άναγκαιότατον 
(Ϊ05. κάκ τούτον παραπεσόντας ανϋις έπαναγαγόντι προς τούτο διά 

τής αρρήτου σου σνγκαταβάσεως. Σοί τοίννν πρέπει πάσα δόξα 
τιμή καί προσκύνησις συν τώ άνάρχω... αμήν. 

380γ - 384γ Τον μακαριωτάτου σοφού διδασκάλου κυρ 5Ιωσήφ λόγος παρι- 

στών έναργώς ότι τους τήν προσθήκην έπί τον θείου συμβόλου 
τολμήσαντας καί συνοδικούς καί ιδίως οί θείοι πατέρες τώ άνα- 

θέματι ύποβάλλουσιν. 

ίπο. ΟΙ τής ορθής πίστεως άντεχόμενοι πάντες ένα Θεόν δοξάζομεν είναι 
(365. τή πανταιτία) Τριάδι ευαρεστούν τες καί τής άποκειμένης μακα- 

ριότητος τοϊς πιστοϊς έπιτύχοιμεν, ής καί γένοιτο συν ήμϊν πάν¬ 

τας έπιτυχεΐν ορθοδόξους έν αυτή, ή πρέπει δόξα, κράτος, μεγα¬ 

λοπρέπεια καί προσκύνησις εις απέραντους αιώνας, αμήν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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ΜΟΙΝΕ3 ϋΕ ΕΆΤΗΟδ, 

ΡΑΤΚ.ΙΑΚ.0ΗΕ8 ϋΕ ΟΟΝ3ΤΑΝΤΙΝΟΡΕΕ 

(Νίοοίαδ II, 183-ϊβ, ΙβίάοΓβ) 

1,3 δαίηΐε Μοηία^ηε, ςαί & άοηηέ α ΓοΠΕοάοχίε ^Γεεςαε δοη ρΐαδ 

£Γαηά Λβοΐο^ίεη, Οίέ^οΐΓβ Ραίαιηαδ, & να ααδδί ςαείςιαβδ αηδ άε 565 

ιηοίπεδ ιηοηΙεΓ δαΓ 1ε ΐΓοηε ραίπαΓεαΙ άε Οοηδίαηΐίηορίε. 

ΕερΓεπήεΓ ηιοίηε αίΗοηίΙε, αρρείέ & άενεηΐΓ ραΙπαΓοΙιε άε^ Ια 

νίΐΐε §αΓάέε άβ ϋίεα, ίαί ΝίοοΙα§ Π Οιν^οΗνφ, ^ή οεεαρα 1ε Ιτόπε 
ραίπαΓεαΙ ά’ανπΐ 979 Άυ· άέοεηιΒΓε 991 *· Ο’έΙ&ίΐ ίοΠ ρβα άβ ΐειηρδ 
3ρΓ€8 ΓίηδΙααΓαΙίοη ά’αηε νίε Γηοηαδίίφίε ΟΓ^αηίδέε α 1 ΑιΙγοβ ραΓ 
83ίη1 ΑΛαη&βε ΡΑίΙιοηίΙε. Οε άεΓηίεΓ, εη ε££εί, νεηαίί άβ εοηδΙταίΓε 1ε 
ρΓειηϊεΓ Γηοπαδΐέτε οα ΙααΓε, ςαί εοηδΟΓνα εε ηοιη άε ΕααΓε (ΕανΓα, 

Λαύρα) εΐ ροαΓ Ιεςαεί ίΐ αναίΐ: Γέάί§;έ αηε Κ.έ§1ε οα Τγρίΐ^οη, νεΓδ 97°· 

Εα Γεηοπιαιέε ά’ΑΐΗαηαδε &1ύτα α 1’ΑΐΗθδ απ ΐΓέδ £Γαηά ηαπύχε άε 
πιοίηεδ, νεηαηΐ άε ίοαδ Ιεδ ραγδ; Νίεοΐαδ ΟίΐΓγδοΙ>εΓ£έδ £αΙ ράπτη εαχ2. 

Νοαδ ανοηδ £ογ1 ρεα άε Γεηδει&ηειπεηΐδ δαΓ 1ε ροηΐίΐίεαί: άε Νίεο- 

135 II 01ΐΓγδοΙ)εΓ£6δ. ΟέηέΓαΙειηεηΙ, 1ε5 εΙίΓοηίααεηΓδ ίηάΐςαεηί: 1η εοη- 

άίιίοη βοείαίε άα ηοανεαα ραΐπαΓοΙιε εΐ ποίεηΐ Ιεδ ϊΓαίΐδ ρπηείρααχ 
άε δοη εαΓαείέιε. 8αΓ Νίεοΐαδ II ΟΙίΓγδοΒεΓδέδ ίΐδ ^Γάεηί: 1ε δίΐεηεε 
εοιηρίεί;, εε ςηί κηΜβ δίη^αΙίβΓ. Νίεοΐαδ II ΟΙίΓγδοΒεΓ^εδ δαεεέάαϋ 
αη ραΙπαΓοΙιε Αηίοίηε III 1ε δίηάίίβ. Νοαδ ηε δανοηδ ρτεδ^αε πεη 
δαΓ Ιεδ αείεδ άε δοη ροηΐίΙίεαΕ ΖοηαΓαδ3 £αίΐ δίιηρίεπιεηΐ ιηεηΐήοη άε 
δα ηοπιίηαΗοη εΐ άε δα πιοτί, αρΓέδ αη ροπΕΗοαΙ άε 12 απδ εΐ 8 ιηοίδ. 
Οέάτέηε4 εδΐ ααδδί Ιαεοηΐίΐαε (}ηε ΖοηαΓαδ. Ιοέΐ δε εοηίεηΐε ά αΙΐπβαεΓ 
α Νίεοΐαδ II ΟΙαγδοβεΓ^έδ αη ροηίίΐΐεαΐ άε ΐ2 αηδ εΐ 8 ηιοίδ5. ΕρΙιτειη 

η*εδί ραδ ρΐαδ πείτε άε άέΐαίΐδ6. 
ϋ#αρΓέδ ΟεοΓ&εδ 1ε Μοίηε7, Νίεοΐαδ II ΟΙιτγδοάεΓ^έδ αηταίΐ: Ιταίή αη 

ηιοηαδΙέΓε αα ιηοηΐ: Οίγηιρε, άε Βίώγηίε. II ΡΓέδίάα η ΓίηίΓοάηοίίοη 

1 V. Οταοιεί, 1,63 Κ.β£β5ίε3 άβ5 αβίβδ άα ραίπατεαί άβ Οοηβΐαηΐίηορίβ 

( 193^ ) ι Ρ· 230. 
2 Μ & η α 61 I. Οβάβοη, Πατριαρχικοί Πίνακες, Οοηδίαπίΐηορίβ 1885, ρ. 

Ι3ΐ» η· ια 
3 Ζοπ3ΓΕ5 III, 547 55§· 

4 Οβάτ. II, 434 44^· 

5 5οβ1 60. 
6 Ερίιτειη ιοο66 -10074· 

7 Οβοι-£65 1β Μοίηε 868, η. 2. 

οίίίεΐεΐΐε άα εΙΐΓΪδίίαηίδπιε εη Κϋδδίε, δοαδ 1ε τέ§:ηε άε νΐαάίιηίΓ I 1ε 

ΟΓαηά (973" Ι0Ι5) €ί: εοηδαετα 1ε ρΓειηίεΓ ηιέίΓοροΗίαίη άε ΙΙαδδίε, 1ε 
δγπεη Μίείιεί, ςα’ϊΐ εηνογα άαηδ εε ραγδ ανεε δίχ ένέ^αεδII δε 
ροαΓΓαίί;, ά’αη ααίΓε εοίε, ςα£ εε ία! α Ια ρπεΓε άα ραΐΓίατεΙιε Νίεοΐαδ 
II 01ΐΓγδοΐ3εΓ§;έδ ςαε ΒαδΠε II α1)Γο§:εα εη'988 Ια εέ1ε1)Γε Νονεΐΐε άε 
ΝίεέρΙιοΓε II ΡΗοΙε&β δαΓ Ιεδ ηιοηαδίεΓεδ. ΒαδΠε II ηε Ιαίΐ;, ίοαίείοίδ, 

άαηδ δα Νονεΐΐε ααεαηε αΐΐαδίοη α ΓίηΐεΓνεηΐίοη άα ραΐΓίαΓεΙαε2. 

ϋ’αρΓβδ Εοαίδ ΒΓέΙιίεΓ3, Ιεδ ς^ααίΓε ραΐΓίαΓοΙιεδ άε ΒαδΠε II εδ* 

δαγεΓεη! άε τερΓεηάΓε 1'οβανΓε άα δείιίδηιε άε ΡΗοίάαδ. Εε ρΓεπιίεΓ 
ά’εηίΓε εαχ, Νίεοΐαδ II ΟΙίΓγδοάεΓ^έδ, ααΓαϊί; εοηάαπιηέ δοΐεηηεΐίειηεηΐ: 
α Ια £οίδ Ιεδ εηηειηΐδ ά’Ι§·ηαεε εΐ άε Ρΐιοΐίαδ, αίϊη ά’αραίδεΓ Ιεδ ροΐέ- 

πιίςαεδ ΙοαραΓδ αΓάεηΙβδ δαΓ Ια ςαεδίίοη. Οη ροαπ-αϊΐ: ίηάαΪΓε άε Ια 
ηαε Νΐεοΐαδ II 01ΐΓγδοΙ)εΓ§:έδ ααΓαϊί τέΙαΒΗ 1ε ηοηι άε ΡΗοΐίαδ δαΓ Ιεδ 
άΐρίγ^αεδ. υη άοεαηαεηΐ: ροαΓΓαίί εοηίίπηεΓ εεΙΙε Ιιγροίΐιέδε. Όαηδ Ιεδ 
αεείαηιαίίοηδ δγηοάαΐεδ, α Γοεεαδϊοη άε Ια £έ1ε άε Ρϋηίοη, δοηί ηιεη- 

ΐίοηηέδ Ιεδ ηοηΐδ άεβ ραΐΓίαΓεΙιεδ άέΐαηΐδ : Ι^ηαεε, ΡΗοΐίαδ, δΐέρΐιαηε 
(Ι^γ), Αηΐοίηε (ΙΙΚααΙέαδ), Νίεοΐαδ (Ι^γ 1ε Μγδίίςαε), Εαίΐιγηιε, 
δΐέρΐιαηε (II), ΤΓγρΙιοη, ΤΙιέορΙιγΙαεΙε, Ροΐγεαείε, Αηίοΐηε (III 1ε 
δίαάίΐε)4. Οε άοεαιπεπί, ά’αρΓέδ Εοαίδ ΒΓέΙιίεΓ, ροαΓΓαίί άαΙεΓ άα 
ροηΐίίίεαΐ άε Νίεοΐαδ II ΟΗΓγδοΒεΓ^έδ, δαεεεδδεαΓ ά=Αη(:οίηε III 1ε 
δίαάΐίε. Εα Ιοπηαίε: « Α εε ςαί α έίέ άίΐ εΐ έεπί εοηίΓβ 1§·ηαεε εί 
ΡΙιοΙίαδ, Ιεδ ΐΓβδ δαίηΐδ ραΙπαΓοΙιεδ, αηαΐΐιέηιε », τά λαληθέντα και γρα- 

φέντα κατά Ιγνατίου και Φωτίου των άγιωτάτων πατριάρχων άνάθεμα, 

τέαΐέε εΐιαφίε αηηέε άαηδ ΓΕβΊίδε άε Οοηδίαηΐίηορίε, αα ΐέχηοί^ηα^ε, 

άεναηΐ 1ε εοηείΐε άε ΡΙοΓεηοε, άε Μεγο ά’ΕρΙιέδε5 δεΓαίί αίηδί εοη* 

ΙεηιροΓαίηε άα ροηΐίΐίεαί; άε Νίεοΐαδ II 01ΐΓγδοΐ3εΓ§:έδ. Εη ΓεΙαΒΙίδδαηΙ; 

δαΓ Ιεδ άΐρίγ^αβδ 1ε ηοηι άε Ρΐιοΐίαδ, αηαΐΐιέηιαίίδέ ραΓ ηεα£ ραρεδ, 

Νίεοΐαδ II 01ΐΓγδο5εΓ§·έδ ρΓοεΙαηιαίί: δοη Ιιοδίίΐίΐέ αα δαίηΐ; δίέ§ε εΐ 
ροΓίαΐί: Ια ρΓεηιίέΓε αΐίεΐηίε αα εοηιρΓοηιίδ άε 890. Μαίδ, ά’αρΓβδ 1ε 
Κ. Ρ. ΜαΓίίη ^£ΐε6, εεί αηαΐΐιέπιε ηε £αί; ρεαΙ-έίΓε α3οαΐέ αα Τοηιε 
άε Γϋηίοη ςαε δοαδ 1ε ραΙπαΓεΙιε δίδίηηίαδ (996*99^)» αρτέδ ηαε Ιεδ 
άεΓηίεΓδ Εαΐΐιγπιίεηδ βαΓβηΙ ίαίϋ ΙεαΓ δοατηίδδίοη α Ι’Ε&Ιίδβ ο££ίοίε11ε. 

1 Μ. I. Οβάβοη, Πατριαρχικοί Πίνακες, Οοηδί&ηΐίηορίβ ιδ93« Ρ· 3Σ3· 0ί« 

Ο. 3β1ι1υαιΙ>6Γ£6Γ, ΕΈρορέβ Ιιγζ&ηίϊηβ II, Ραπδ ( 1900), ρ. ιι6. 

2 Οί. Ρ. Βόΐ&βτ, Κβ^θδίβη, Νο ηη2. 
3 Ε. Β γ έ 1ι ί β γ, Εβ 3βΗΪ3ηιβ οΓίβηί&Ι άη ΧΙβ δίβοΐβ, Ρεγιβ 1899. Ρ· 5· 

4 Ζ&οΐι. νοη Ε ΐ £ β η 11ι α 1, ΕΟ.Κ. III, 233· 

5 ΟΙ. Κ. ϋνοτηϊΐε, Εβ δοΒϊδίηβ άε ΡΙιοΙίοδ, Ραπδ ΐ95°ι Ρ· 524· 

6 Μ. Ιη§ίε, Εε εηΐίβ άβ ΡΙιοίΐαδ άδηδ ΙΈ^Ιίδβ ^γζαηίίηβ, Κεν. άε ΓΟ- 

Γΐεηί: ΟΗτεΙίεπ 23 ( 1922 - 1923 )> 109· 
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□αηηί: η Γηεείηηιηίίοη : « Αα ρηίπηΓοΗε οΓΐΙιοθοχε Ρΐιοΐίαδ, έΙεΓηεΙΙε 
ΓπέιηοίΓε », τω όρβοδόξω πατριάρχη Φωτίφ αιώνια μνήμη, εΐΐε ηαΓηίΐ: έίέ 
η]οα£έε ςαείςαε ίεηιρδ ρΐαδ ίηΓθ, δοαδ 1ε ροηΐίίίοαΡ θα δαεεεδδεαΓ θε 
δίδίηηίαδ, 5εΓ§"ε II (999*ΙΟΙ9)> Ρ^ΓεηΙ θε ΡΙιοΐίαδ1, ΙοΓδςαε Ιεδ ΓεδΙεδ 
θε εεΐαί-εί ίατεπί: ΐΓηηδΙεΓβδ θηηδ 1ε ιησίΐηδΐέΓε των 3Ερημιάς2. 

II ηε ηοαδ εδΐ ρηΓνεηα ςαε ςηηΐτε ηεΐεδ ο££ίείε1δ θε Νΐεοίηδ II 

ΟΙίΓγδοβεΓ^έδ. — ι. ΙΙπ θέεΓεΙ, θα θέβαί: θε 980, έίηβΐίί: βγηιέοη 1ε Νοα- 

νεηα Τ1ιέο1ο§;ίεη εοηιηιε Βί^οαπιεηε θα ηιοηηδΐεΓε δηίηΐ-Μηηιηδ εν τή 
Ξηροκέρκω οα Ξνλοκέρκου3. — 2. IIη ^α^ειπεπί: θε εοηΐίπηηΐίοη θ’αη 
ηεεοΓθ εοηεΐα εηίτε Ιε ιηοηαδίέΓε θ’Αδίε ΜίηεαΓε θε δηίηί: Ρηαΐ θα 
Εηίτοδ ε£ 1ε αιοηαδΙεΓε θε Εαηιροηίοδ, ηα δα]εΐ θ’αη ΙεΓΓηίη, θοηί ίΐδ 
$ε θίδραΐηίεηί: Ια ροδδεδδίοη. ΑρΓέδ αηε εηςαείε θίπ^έε ρηΓ 1ε ργο- 

ΙοδρηΐΗηίΓε, ηιγδίίςιαε εί 5α§·ε θε ΓΗίρροθΓοηιε εΐ θα ίΐιέπιε θεδ ΤΙίΓη- 

οέδίεηδ, Βηδίΐε II θοηηη Γηίδοη ηα τηοπηδΙεΓε θε δαίηί-Ρ&ηΙ, ςαί δί§;ηα 
αηε εοηνεηΐίοη ηνεε 1ε ιηοπηδΙεΓε θε Εηηιροηίοδ. Ο’εδΐ; εεΐίε εοηνεη- 

Ιίοη ςα’ηρρΓοανα, Ρηηηέε δαίνηηίε, 1ε ρηίπηΓεΙιε Νΐεοίηδ II ΟΙίΓγδο- 

ββΓ^έδ 4. —3· υη θέοΓεί θ’αηίοη θε θεαχ ηιοηηδΙεΓεδ, θ’ηνπΐ 989 6· ~ 

4· Οοηίίπηηΐίοη θα Τοηιε θε Γϋηϋοη, ιηεΐίηηΐ: £ίη η. Ια δέρηΓηΙίοη θε 
1Έ§Ίίδε θεδ ρΓείΓεδ εΐ ηαοίηεδ ο.ιιΐ εη έΐηίεηί: εηεοΓε δέρητέδ θέραίδ 90 

ηηδ, ρηΓ δαΐίε θε ΡηΙΙηίΓε θε Ιη ΙείΓη^ηιηίε6. 

Ι,ε δεεοηθ ηιοίηε ηίθιοηίΐε ςαί ηιοηΐιη δαΓ 1ε ίΓοηε ρηίχίηΓεηΙ θε 
Οοηδίηπΐίπορίε, £α£ Ιδηϊε. II δαεεέθηίΐ: η ΟεΓηδίηιε I, εη οεΐοΐαε 1323, 

1ε ίΓοηε ρηΐπηΓεηΙ έΐαηΐ τεδίέ νηεηηΐ θεαχ ηηδ. Ιδηϊε ηΐΐηίΐ: είπε 
ρηΙπηΓοΙιε θίχ ηηδ. Νοαδ εοηηηίδδοηδ Ιδηϊε ρηΓ 1ε ίεηιοί§;ηη§·ε θε θεαχ 
θε δεδ εοηίεπιροΓβίηδ, Πιίδίοπεη ΝίεέρΙιοΓβ ΟΓε^οΓηδ, ςαί Ιαί εδΐ 
Ιιοδϋΐε εΐ Ιε&η VI Οηηίηεηζέηε, ςαί Ιαί εδΐ ίηνοΓηβΙε. ΕρΙίΓεπι7 δε 
εοηίεηΐε θε θίτε ςη’Ιδηϊε έΐηίΐ: αη πιοίηε θε ΡΑίΙιοδ, αη νίείΙΙηΓθ ρίεαχ 
εΐ νέπεΓηΜε εΐ ηέ εη ΕρίΓε εί δρίίΓαηΙζέδ8 ςα’Π έΐαίΐ ηιοίηε θε ΙΆΐΙιοδ 

1 Μ. I υ § ϊ ε, ορ.οΐϋ., ρ. ιιο. 

2 Κ. Ι&ηΐη, !<&. Οέο2Γ&ρΐ3Ϊ6 εοοίέδί&δΐίςαβ θε ΙΈτηράε 1>γζ3.ηίίη, ΡαΓίδ 

1953- Ρ· ι19- 
3 V. Ο γ η ηι ε 1, Βεδ Κ-έ^εδΐεδ..,, Νο 8οο. δαΓ 1ε ιαοπαδΙεΓε θα ΧεΓοΙιεΓ- 

ΙίΟδ, οί. Κ. 3 & π ϊ η, Ρε Οέο^ΓΕρΙιΐε εεεΙέδίΕδίΐςηε..., ρ. 394· 

4 V- Οτυπιεί, ορ,εϊί:. Νο 8οι. Οί. V. νΕδϊΠενδΙίγ, ΜΕίέπΕαχ ροαΓ 
ΓίιϊδίοίΓε ΐηΙέπεαΓε θε ΓΕΙεΙ ΐ>γζαηΐιη. θοαηι. θα Μΐπ. θε ΓΙηείΓ. Ρα1>1. ΟΟΧ, 
ίαίΐΐεΐ ι88ο, ρρ. 102 -104 (εη ταβδε ). 

5 V. Οταηιεί, ορ.εΐΐ. Νο 802. 

5 V. Οταπιεί, ορ.είί:. Νο 803. 
7 ΒρΗτεπι 10388-ιθ392· 
8 δρίίΓΕηίζέδ, 32, Βοππ. 
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εΐ αη νίείΙΙαΓθ ΓεδρεείαΙοΙε. Ο’αρΓέδ ΝίοέρΙιοΓε Οτέ^οΓΕδ1, Ιδαϊε, ηα 
ιηοηιεηί: θε δοη εΐεεθοπ &α ρΗίΓΪ3Γε3ΐ, έΐαίΐ θε ρΐαδ θε '/ο αηδ. 

Ο’εΐΕΐΙ; αη Ιιοηιπιε δίηιρίε, ί§·ηοΓΕηΙ:} ςριε δη εοηθαίΐε εί δεδ ηιεεαΓδ 
ηνηίεηί: Ιεηα ]αδ<4α,η1οΓδ ε1οί§·ηέ θα δηοείθοεε. Ο’εδί; εε(: ΙιοΓηηιε, θίϋ 
θΓε§ΌΓηδ, ςαε 1η ]αδίΐεε θίνίηε εΐιοίδίΐ ροαΓ οοηδοηιηιεΓ 1η θεείιέηηεε 
θε ΡεπιρεΓεαΓ ΑηθΓοηΐε II Ρα1έο1ο§·αε. Α ρείηε ηοιηπιέ ρηΐπηΓεΙιε 
ρηΓ εε θεΓηίεΓ, Ιδηϊε αδη θε δοη οΓέθίΐ; ροαΓ ο^ϋεηΐΓ 1ε τηρρεί θε Ρΐιί* 

ΙηηίΙίΓορέηε ΑΙεχίδ, ^α^, 28 ηηδ ηαρηΓηναηί;, ηνηίΐ έΐε ηνεα§;Ιέ ροαΓ 
δ’έίΓε Ιηίδδέ ρΓοεΙηηιεΓ επιρεΓεαΓ8. ϋη ίηοίθεηΐ, ηα θέΒαί θα ροηίίίίεηΐ; 

θ’Ιδηϊε, ηνηίΐ Ιαί! εοηεΙαΓε ρηΓ Ιεδ Βγζηηΐίηδ, ίοα]οαΓδ δΐιρεΓδΙίΐίεαχ, 

ςαε 1η ρηίχ θε 1Έ§Ήδε ηΐΐηίΐ: έίΓε ΙτοαΜέε. ΕοΓδ θ’αηε ρΓοεεδδίοη η 1ε 
ΟοΙοηηε ροΓρΙιγΓέΐίςαε, ρΓοεεδδίοη η Ιηςαείΐε ηδδϊδίηϊεηΐ: ΡεπιρεΓεαΓ, 

1ε ρηΐΓΐηΓεΙιο εί 1ε ε1εΓ§έ, αη ροΓε νίηΐ, εη είίεΐ, ]είεΓ 1ε θέδΟΓθτε θηπδ 
1ε εοΓίέ^ε8. 

Ιδηϊε ηιοηΐηίί; δαΓ 1ε ίΓοηε ρηΐΓΐηΓεηΙ εη ρΐείηε ^αεΓΓε είνίΐε επΐΓε 
ΑηθΓοηΐε II Ρηΐέοΐο^αε εΐ: δοη ρείίΐ-ίϋδ ΑηθΓοηίε III Ρηΐέοΐο^αε. 

ΑρΓέδ αηε εοαΓίε ΐΓενε, εη 1321, 1η £αεπ-ε είνίΐε ΓερΓεηηίί: εη 1322, 

ροαΓ δ’ίηίεΓΓοηιρΓε θε ηοανεηα Γηρίθειηεηί:; 1η ρηίχ ίαΐ δί§·πέε αηε 
δεεοηθε £οίδ εηίΓε ΑηθΓοηΐε II ε£ ΑηθΓοηΐε III ΡηΙέο1ο§·υε εΐ ηΐΐηίΐ 
θαΓεΓ ]αδςα’εη 1327· Ιδηϊε δε ΐΓοανη, ρηΓ 1η ΙοΓεε ηιέηιε θεδ εΐιοδεδ, 

ηιέΐέ ηαχ ένέηεηιεηΐδ. Εε 2 ίενπεΓ 1325, ΑηθΓοηίε II Ρη1έο1ο§:αε εοα- 

Γοηηηΐί; επιρεΓεαΓ δοη ρεί;ίϋ-£ί1δ χ\ηθΓοηίε III Ρη1έο1ο§;υε εί 1ε ρηΐπηΓεΙιε 
Ιδηϊε ρΓέδίθηΐΐ; η 1η εεΓέηιοηίε θα εοαΓοηηεηιεηΙ; ηνεε ίοαίε 1η ροηιρε 
θ’αδη§;ε4. Μηίδ 1η πνηΐίΐέ εηίΓε Ιεδ θεαχ εηαρεΓεαΓδ η’εη εοηΐίηηηίΐ; 

ρηδ ιηοίηδ. Εη οεΙοΙ)Γε 1327, 1^ δίΐαηΐίοη εηίΓε Ιεδ θεαχ ΑηθΓοηίεδ 
έΐηίί; ΐΓέδ Ιεηθαε5. 8ε δεηΐηηΐ; ηχεηηεέ εΓ ηΒηηθοηηέ ηιέηιε ρηΓ 
εεαχ ςαί ηνηίεηί: έΐέ δεδ ρΐαδ ίίθέΐεδ ρηΓίίδηηδ, ΑηθΓοηίε II νοαίαί, 

θηηδ δοη ηηχίέΐέ, δ’ηδδαΓεΓ θεδ δεηίίπιεηΐδ θα ρηίπηΓεΙιο Ιδηϊε εί θεδ 
ρΓέΙηΙδ η δοη ε§·ηΓθ. II Ιεδ εοηνοςαη ηα ΟΓηηθ Ρηΐηίδ, εΡ, ηρΓέδ ηνοΐΓ 
εχροδέ δεδ §τίε£δ εοηίΓε δοη ρεΐίΐ-ίίΐδ, ΑηθΓοηίε II ΙεαΓ θεπιηηθη θε 
1ε τηγεΓ θεδ θίρϋνςαεδ θε ΓΕ§:Ηδε εΐ θε ΡεχεΙαΓε θε 1η εοηιιηαηίοη. 
Εοδ θί^ηίΐηίΓεδ θε ΓΕ§Ίίδε έΐηίεηί θίδροδέδ η θοηηεΓ δηΐίδΐηεΐίοη η 

1 Ν. Ογ6^ογε5 I, 36ο, 

2 Ογ6£Ογε5, ίά., άΐϋ, ρεγ 6ΓΓ6αΓ, 38 ηη3. δαΓ 1β δοαίονειηοπί ΡΕνοα^Ιε- 

πίεηί: θ'ΑΙεχίδ ΡΐιίΐΕηΙΙίΓορέπε, οί. ΡηοΙιγιιιεΓε II, 220 * 229 εί Ογο^ογε8 I, 196- 

20ΐ. δαΓ Α1οχϊ3 ΡΙιΐΐΕηίΙίΓορέηβ, οί. Ε. ΟαίΠαπά, ΑΙεχίδ ΡίπίΕηΙΙίΓορέηε, 
Εεναε άα ΕγοηπΕίδ, 1922. 

3 Ογ0§:οΓΕ5 I, 385· 

4 ΟεπΓεο. I, 196 - ΐ97· 
5 Οηαί&ο. I, 2ΐ7- 
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ΑηάΓοηίε II, Η13Ι3 Ιε ραίπαΓεΙιε Ιδαϊε, αρραγέ ραΓ ςαείςηεδ ΡΓβΙαίδ, 

5’γ ορροδα. Όεδ εοηεϋίαΜεδ δε ϋηΓβηί άέδοπηαίδ 1ε }οητ εί Ια ηαίί 
αα ραίπαΓεαί εοηίΓβ ΑηάΓοηίε II; άίνβΓδ Ηαηίδ ρβΓδοηηα^βδ 5ε ιπέΐέ- 

Γ€ηί ηιέηιε α οεδ ίηίπ^ηβδ *. ζ)αβΙςαεδ ]οιιγ5 ρΐιΐδ ίαΓά, 1ε ραίπαΓεΙιε 
Ιδαϊε ίίί δοηηεΓ Ιβδ εΐοείιβδ εί αρρείει 1ε ρεαρίε α βαίηίε-δορίιίε. Ιί 
Ιαπςα Γαηαίΐιέιηε εοηίΓβ εεηχ ςαί ηε ίβΓαίεηί ρΐαδ ηιεηίίοη άα ]ευηε 
ειηρεΓειίΓ άαηδ Ιεδ ρπβΓβδ εί ςαί ηε Ιαί ΓβηάΓαίεηί ραδ Ιεδ ΙιοηηεαΓδ 
άα.3 αιιχ ειηρεΓεαΓδ; ίΐ Ιαηςα ααδδί ΓαηαίΗέηιε εοηίΓβ Ιεδ ρΓβΙαίδ ςαί 
δ’έίαΐβηί ρΓοηοηεέδ εοηίΓβ ΑηάΓοηίε III8. ΑηάΓοηίε II ίυ^ίχέδ αίίεείέ 
ραΓ εεδ ένέηεπιεπΐδ; εηίΓβ Ιαί εί: 1ε ραίπαΓεΙιε, Π γ εηί άέδοπηαίδ αη 
ρΓΟίοηά άίδδβηίίιηεηί εί: ίΐ ίπάία ιπέπιε 1ε ραίπαΓεΙιε ά’αδδαδδίη, φονεύς \ 

Ταηάίδ ςα’αα Οϊαηά Ραΐαίδ 1ε ηοιη ά’ΑηάΓοηίε III αναΐί έίέ ταγέ άεδ 
άίρίγςαεδ, α δαίηίε-δορίιίε εί άαηδ Ιεδ ααίΓβδ έ^ΐίδεδ, δοη ηοιη εοηίί- 

ηηαίί ά’γ %αΓβΓ *. , ... 
Οερεηάαηί, Ιεδ άί§;ηίίαίΓεδ άε 1Έ§Ηδε, ςαε 1ε ραίπαΓοηε νεηαιί 

ά’εχεοπιιηαηίεΓ, δε Γέαππεπί εί, αρΓβδ ανοπ Ηαηίβπιεηί Μζνηέ 1’αείε 
(Ια ραίπαΓεΙιε εχεοππηαηίεΓεηί η ΙεαΓ ίοαΓ εε άβΓηίβΓ εί Ιεδ άί§ηίίαΪΓεδ 
εεείέδίαδίίςαβδ ςαί δ’είαϊεηί ταη^έδ α δοη ανίδ, εοππηε εοηραΒΙβδ 
ά’οΓ&αηίδβΓ αη εοηιρίοί εί αη εοαρ ά’Είίαί, εΓΪπιεδ εοηάαηιηέδ ραΓ Ιεδ 
Ιοίδ εί ραΓ Ιβδ οαηοηδ άε Ρ&ΐίδβ. Εεδ ρΓΟίεδίαίαπεδ ίηνοςααίεηί, α 
Γαρραί άε ΙεαΓ άέείδίοη, 1’ααίοπίέ άα ιδ^πιβ εαηοη άα εοηείΐε άε ΟΙιαΡ 
εέάοίηε (451)» ραηίδδαηί άε Ια άέροδίίίοη Ιβδ εεείέδίαδίίςαβδ εί Ιεδ 
ηιοίπεδ, ααίεαΓδ άε εοηιρίοίδ οα ά’ίηίπ^αεδ εοηίΓβ ΙεαΓδ ένεςαβδ οα 
ΙεαΓδ εοηΐΓθΓβδ, εε εππιε έίαηί ραηί πιεηιε ραΓ Ιβδ Ιοίδ είνίίβδ. Ιΐβ 

δ’αρραγαίεηί ααδδί δαΓ 1ε 4έπ16 (34έιηβ) α&ποη ^α 0°ηοί1β *η ΤγπΙΙο 
(692), ραηίδδαηί άε Ια ρεΠε άε ΙεαΓ §ταάε Ιεδ εΙεΓεδ οα Ιβδ ηιοιηεδ, 
ηγαηί εοηδρπέ εοηίΓβ ΙεαΓδ ένεςαβδ οα εοηίΓβ ΙεαΓδ εοηίΓεΓβδ εί έ§α- 

Ιειηεηί δατ 1ε εΙααρίίΓβ IV άα 36έιηε ΕίνΓε άεδ Εοίδ είνίίβδ, ραηίδδαηί 
Ιβδ εοηδρίΓαίίοηδ1 2 3 4 5. Οε ςαί έίαίί ραηίδδαΐάε ροαΓ Ιεδ εΙβΓεδ εί ροατ Ιβδ 
ηιοιηεδ Γέίαΐί ένίάειηηιεηί ρΐαδ εηεοΓβ ροαΓ Ιβδ ρτέΐαίδ εί ροαΓ Ιεδ 

ραίπαΓβΙιεδ. β . 
ΑηάΓοηίε III άέδίΓαίί ανοΐΓ αηε εχρίϊεαίίοη ανεε ΑηάΓοηίε II 

ροαΓ δε ]αδίίίίβΓ άεδ αεεαδαίίοηδ ροΓίέεδ εοηίΓβ Ιαί. Μαίδ ΑηάΓοηίε II 

Γβίαδα6. Ι*ε Ιεαηε εηιρεΓεαΓ δ’αάΓβδδα αΙοΓδ αα ραίΓίαΓεΙιε Ιδαϊε. II Ιαί 

1 Ν. θΓ6£0Γ3.5 I, 4θ6. 

2 Ν. Ογ4§:ογ^5 I, 4°6· 

3 Ν. ΟΓέ^οΓαβ I, 4°6· 

4 Ο&ηίαο. I, 2ΐ9· 
5 Ν. Ογ6£ΟΓ3.5 I, 406-407. 

6 Οδηίαο. I, 223. 
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οίίΓαΐί άε νεηΐΓ δε άίδεαΙρβΓ άεναηί Ιαί, δί ΡεπιρεΓεαΓ γ εοηδεηίαΐί; 

άαηδ 1ε εαδ εοηίΓαίΓε, ίΐ ρπαίί 1ε ραίπαΓεΙιε άε νεηΐΓ ααρΓβδ άε Ιαί, α 
Κ.1ιε§;ίαηι, αΕίη ά’εηίεηάΓβ δβδ εχρίΐεαίίοηδ ι. Ι^ε ραίΓίαΓεΙιε, δαΓ Γανίδ 
εοηίοΓΠΐε άεδ ένέςαεδ, βδίίπια ςαε Ια ρΓοροδίίίοη άα ]εαηε εηιρεΓεαΓ 
έίαίί Ιέ^ίίίηιε. Μαίδ ΑηάΓοηίε II τεΐαδα εερεηάαηί άε Ια ρΓβηάΓβ εη 
εοηδίάβΓαίίοη8 εί ίΐ ίηίεΓάΐί αα ραίπαΓεΙιε άε ραΓίίπ II αεεερία, ίοαίε- 

Ιοίδ, ά’εηνογεΓ α ΑηάΓοηίε III αηε άέΐέ^αίίοη άε άί§·ηίίαίΓεδ εί άε 
ρτέΐαίδ, ροαΓ εηίεηάΓβ δα άέΐεηδβ3. 

1*63 άέΐέ^αέδ ΓβηιρΙίΓεηί ΙεαΓ ηιίδδίοη, εεοαίεΓβηί Ια ]αδίίίΐεαίίοη 
ά’ΑηάΓοηίε III εί ρΓέδβηίεΓβηί ΙεαΓδ ο^δβΓναίϊοιίδ αα ηοιη ά’ΑηάΓοηίε 
II4. Οε άεΓηίβΓ ίαί ηιίδ αα εοαΓαηί άε εε ςαί δ’έίαίί ραδδέ ραΓ Γαη άεδ 
άέΙέ§:αέδ, Κο^αΐαδ, ΓβηίΓε αναηί Ιεδ ααίΓβδ α Οοηδίαηίίηορίε5. II Ια^εα 
ίηαίίΐε άε ΓεεενοΐΓ εη ααάίεηεε Ιεδ ααίΓβδ εηνογέδ, α. ΙεαΓ τείοαΓ. II δε 
άέίίαίί, αα δαΓρΙαδ, άεδ ταρροΓίδ ςαε ροαναίεηί Ιαί ΙαίΓβ Ιβδ ρΓβΙαίδ, 1ε$ 

βδίίηιαηί, δαηδ άοαίε, ίΓορ ΙανοΓαΙίΙεδ αα ]εαηε εηιρεΓεαΓ. Ι*ε ραίΓίαΓεΙιε 
Ιδαϊε, αγαηί ίηδίδίέ α άεαχ Γερπδβδ ροατ ςαε Ιβδ ρΓβΙαίδ Ιαδδεηί Γβςαδ 
εη ααάίεηεε, ΑηάΓοηίε II ίπιραίίεηίέ Ιαί Γεροηάΐί αδδβζ ΒΓαίαΙεηιεηί άε 
δε ιηέΙβΓ άεδ αίΙαίΓβδ εεείέδίαδίίςαβδ, ςαί έίαίεηί άε δοη ΓβδδΟΓί, εί άε 
ΙαίδδβΓ ΡεπιρεΓεαΓ δ’οεεαρεΓ άεδ αίΙαίΓβδ ροΐίίίςαβδ, ςαί 1ε Γε^αΓάαίεηί 
απίςαεηιεηί6. Ιδαϊε ρτοίβδία ανεε ΙοΓεε ; ίΐ αΐίπηια δοη άΓοίί εί δοη 
άενοΐΓ άε ρΓβηάΓβ Ια άέΐεηδβ άεδ ορρππιέδ εί άε εεαχ ςαε Γοη αίία- 

ςααΐί ΐη]αδίεηιεηί. II δ’έΐενα εοηίΓβ Ια ίΗέοπε άε 1’εηιρεΓεαΓ, εαΓ εηίΓβ 
Ιεδ αΙίαίΓβδ ίεηιροΓεΙΙεδ εί Ιεδ αίΙαίΓβδ δρίπίαείΐβδ ίΐ ηε δααΓαίί γ ανοη 
άε 1ί§·ηε άε δέραΓαίίοη εί 1ε εοΓρδ ηε ρεαί δε άεΓοββΓ ααχ άίΓβείΐνεδ άε 
Γαηιε. Ιδαϊε ταρρεία ςαε ε’έίαΐί Ιαί ςαί, δαΓ Ια άεηιαηάε ά9ΑηάΓοηίε II, 
αναΐί δαεΓβ ΑηάΓοηίε III; ίΐ 1ε εοηδΐάεΓαίί εοηιηιε ίηηοεεηί άεδ επηιεδ 
άοηί οη Ραεεαδαίί εί ίΐ βδίΐπιαίί δα άίδβτάεε ίη]αδίε. Ιδαϊε ίεΓπιϊηα εη 
αάΙηΓαηί ΑηάΓοηίε II άε ΓβηίΓβΓ άαηδ Ια άΓοίίε νοίε, άοηί ίΐ αναΐί έΐέ 
άέίοαΓηέ ραΓ άε ηιααναίδ εοηδείΙΙβΓδ7. ΕχαδρβΓε άε εεδ ΓβηιοηίΓαηεεδ, 

ΑηάΓοηίε II άοηηα ΡοΓάΓβ άε εΙιαδδβΓ Ιε ραίΓίαΓεΙιε άα ραίπαΓβαί εί άε 
ΡεηίεΓηιεΓ άαηδ Ιε ΓηοηαδίβΓε άεδ Μαη§αηεδ8, ανεε ΐπίεΓάίείΐοη ά’εη 

1 Ο^ηί&ο. I, 223 - 225. 
2 θ3.ηίαε. I, 225. 

3 Οαηίαο. I, 226. 

4 Οαηίαο. I, 227 - 247· 

5 Οαπί^ο. I, 247- 
6 Οαηίαο. I, 248. 

7 Οαηίαο. I, 248-251. 

8 8πγ 1ε ιηοη&5ί6Γβ άβ3 οί. Η. 3αηίη, Ι*& ΟέοβΓαρΙιίε εοοίέ- 
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δΟΓίΐΓ; ίΐ ρπί έ^αίειηεηί άεδ πιεδατεδ άε εοεΓοίίίοη εοηίΓε άίνεΓδ 
ρΓεΙαίδ’. 

Νε Γεεεναηί ααεαηε ηοανεΙΙε ά’ΑηάΓοηίε II εί ά’Ιδαϊε, άεραίδ 1ε 
άέραη άε Ια άε1έ§;αΐίοη, ΑηάΓοηίε III αα§αΓα ηιαΐ άε Ια δίίααίίοη εί δε 
ρτέραΓα α Ια Ιαίίε. Εε δίΐεηεε άα ραίπαΓεΙιε Γίηςαίέίαίί ραΓίίεαΙίεΓε- 

πιεηί1 2. Όεδ ηοανεΐΐθδ αΓπνεΓεηί εηίίη άε Βγζαηεε εί άεδ απιίδ ίίΓεηί 
δανοΐΓ α ΑηάΓοηίε III εε ςαί δ’έίαίί ραδδέ εηίΓε ΑηάΓοηίε II εί Ιδαϊε8. 

νογαηί ςαε Ιεδ πιογεηδ ροιίΓ δε ΓέεοηείΙίεΓ ανεε δοη ^ταηά’ρεΓε τεδίαίεηί 
ίηείίίεαεεδ, ΑηάΓοηίε III δε άέείάα α α£ΐΓ. Εε 19 ηιαί 1328, ίΐ εηίΓαίί 
α Οοηδίαηίίηορίε εη ναίηςαεαΓ εί Π ροαναίί άίείεΓ δεδ εοηάίίίοηδ4. 

Εε ρΓειηίεΓ δοίη άβ ΑηάΓοηίε III £αί άε δε τεηάΓε αα ηιοηαδίεΓε 
άεδ Μαη§αηεδ ροαΓ γ ΓειπετείεΓ 1ε ραίπ&ΓεΙιε Ιδαϊε άεδ δεΓνίεεδ τεηάυδ 
α δα εαιίδε εί 1ε άέΙίνΐ'εΓ. Ιδαϊε £υί εοηάαίί αα ραίπαΓεαί δΠΓ αη εΐιεναΐ 
ΙιαΓπαεΙιέ ίιηρέπαΐεηιεηί5. Εε εοΓίέ^ε, ά’αρΓεδ θΓέ§ΌΓαδ6 η’αναίί πεη 
άε Γείί^ίεαχ. Ααεαη ένεςαε, ααεαη ρΓ&χε πε δ’έίαίί ]οίηί α α εοΓίε^ε, 

ςαε ρΓεεέάαίεηί εί δαίναίεηί άεδ ηιαδίείεηδ εί άεδ άαηδειίΓδ, εε ςαί 
ααΓαίί ΙοΓίεηιεηί δεαηάαΐίδέ Ιεδ δρεείαίεηΓδ. 

Εη ρΓεηαηί ροδδεδδίοη άα ροηνοΐΓ, ΑηάΓοηίε III έίαΐί άέείάέ α 
ίΓαίίεΓ ανεε άοηίε δοη ^Γαηά’ρέΓε. Μα1§τέ Γανίδ άε Γεχ-ραίπαΓεΙιε 
Νίράοη εί άε δεδ ρΓορΓεδ εοπδεΠΙεΓδ, ΑηάΓοηίε III άέείάα άε ΙαίδδεΓ α 
ΑηάΓοηίε II Ιεδ ίηδί^ηεδ ίηιρέπαηχ, ιηαίδ ίΐ 1ε εοηδί^ηα αα ΟΓαηά 
ΡαΙαίδ ανεε ίηίεΓάΐείίοη άε ραΓαίίΓε εη ραίάίε. Εε ραίπαΓεΙιε Ιδαϊε, αα 
άίΓε άε Οίε^ΟΓαδ7, εχαΐία εη αρρΓεηαηί Ια άέεΐιέαηεε άα νίείΐ ειηρεΓεατ 
εί δ’έεπα: «Εε ^δίε εδί άαηδ Ια ίοίε, ΙοΓδςαε νίεηί Πιεατε άα εΜίί- 

ηιεηί.» ΑηάΓοηίε III ίηίεΓνίηί αΙοΓδ ααρΓέδ ά’Ιδαϊε ροαΓ Ιαί άειηαηάεΓ 
άε ραΓάοηηεε ααχ ένέςαεδ ςαί αα Ιίεα άε Ιε δοηίεηΐΓ, δ’έίαΐεηί δέραΓέδ 
άε Ιαί, ΙοΓδ άε δοη ίηεαΓεβΓαίίοη8. Μαίδ 1ε ραίπαΓεΙιε Γεϊαδα, άέεΙαΓαηί 
ςαε Ια εοηάαίίε ίηάί^ηε άεδ ένέςαεδ ηιέπίαίί αηε βαηείίοη εχεηιρΙαΪΓε9. 

ΑηάΓοηίε III £ίί £απε αΙοΓδ αηε άέπιαΓεΙιε ααρΓέδ ά’Ιδαϊε ραΓ 1ε §ταηά 

1 Ο&ηίδο. I, 252 ; Ν. ΟΓΟ^ΟΓαδ ρΐ&οο, α ίοιά, ΓϊηοΗΓοέΓαίίοη ά’Ιδαϊβ ααχ 
Μαη^&πβδ, α Γοοοαδίοη άα τείαδ άα ραίπαπάιε άβ δαρρητηοΓ άεδ άίρίγςηεδ 1ε 
ηοιη ά’ΑηάΓοηίο III. 

2 Οαηίαο. I, 252 - 254· 

3 Οαηίαο. I, 255* 
4 Οαηίαο. I, 302 - 3ο6. 
5 Οαπίαο. I, 305· 

6 Νΐε. Οτέ^οΓ&δ, I, 427· 
7 Νίο. θΓ6£θΓα3 I, 428· 

8 ΟαηΙαε. I, 312 - 313· 
9 Οαηίαε. I, 313· 
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άοηιεδΕςαε, άεαη Οαηίαεαζέηε, ροητ οάΙεηΪΓ 1ε ραΓάοη άεδ ένέςαεδ εη 
εααδε1. Μα1§:Γέ Ιεδ ρτεδδαηίεδ δοΐΐίείΐαΐίοηδ άα §Γαηά άοΕηεδΙίςαε, 1ε 
ραΙπαΓεΙιε τεδία ίη£1εχίΙ)1ε2. II £αί, εερεηάαηΐ, εοηνεηα 9αε Ιε ρΓοεέδ 
άεδ ενέααεδ δεΓαίί; ]α§έ ραΓ 1ε δγηοάε8. ΟΓάεε α ΠιαΒϋε ίπΙΟΓνεπΗοη 
άε Οαηίιαεαζέηε, 1ε ραίτίαΓεΙιε δε Ιαίδδα Ιίηαίειηεηί; ΗέεΙιΐΓ4. Εεδ εοα- 

ρα81εδ νϊηΓεηΙ; δε ρΓΟδίεΓπεΓ άεναηϊ Ιδαϊε εί ίηιρΙοΓέΓεηί: δοη ραΓάοη. 

Οε άεΓηίεΓ ρΓοηοηςα Γαΐ^δοΐαίίοη άεδ ένέςαεδ εοαραάΐεδ, ηα’ίΐ επι^Γαδδα 
εί Βέηίί εη δί§·ηε άε Γεοοηείΐίαίίοπ5. ϋ’αρΓέδ Οίέ^ΟΓαδ6, 1ε ραίπαΓεΙιε 
εε1έ1>Γα αη οίίίεε δοΐεηηεΐ, οα, τενεία άεδ νείεηιεηίδ ροηΐίίίεααχ, ίΐ 
ΡΓοηοηςα άα Βααί άε Γαηιΐιδη Ια Ιοπηαίε ά’αΙ)3ο1αίίοη. Τοαίε£οϊδ, ίΐ ηε 
ραΓάοηηα ραδ εοηιρίέίεηιεηί ααχ ένέςαεδ, άοηί ίΐ Εαρρα ά*ίηίεΓάίί 
εεΓίαίηδ ίεηιροΓαίΓεηιεηί, ά’ααίΓεδ α νΐε. 

ΑηάΓοηίε II αναίί ίίηί ραΓ τενέίΐΓ Ια Γθΐ>ε Γηοηαδίίςαε εί Π αναίί 
ε1ιαη§έ δείοη Γαδα§;ε, δοη ηοηι ά’ΑηάΓοηίε οοηίΓε 1ε ηοπι αιοηαδίίςαε 
ά’Αηίοίηε, νοΙοηίαίΓεηιεηί ά'αρΓέδ Οαηίαεαζέηε7, εοηίΓαίηϋ εί £θΓεέ ραΓ 
1ε §ΌΐινεΓηεαΓ άε Οοηδίαηίίηορίε, 1ε ρΓοίοδίΓαίοΓ ΤΙιέοάοΓε ν^γηαάέηε, 

ά’αρΓέδ 0Γέ§:0Γαδ8. Ό’αρΓέδ θΓέ§:οΓαδ εηεοΓε, 1ε ραίπαΓεΙιε Ιδαϊε ααΓαίί 
έίέ εηεΐιαηίέ άε εείίε δοΐαίίοη, ς^αί εηίεναιί ίοαί εδροΐΓ α ΑηάΓοηίε II 
άε τεηιοηίεΓ δαΓ 1ε ίΓοηε. Οοηιπιε οη ίαΐδαΐί ίοα]οαΓδ ηιεηίίοη ά’ΑηάΓο- 

ηίε II άαηδ Ιεδ ρπεΓεδ, 1ε ραίπαΓεΙιε δε άεηιαηάα δ’ίΐ Ιαϊΐαίί εοηίίηαεΓ 
οα δοαδ ςαεί ηοπι ίΐ εοηνεηαΐί άε £αΐΓε ηιεηίίοη άα νίείΐ επιρεΓεαΓ9. 

II £ίί ίηίεΓΓο§;εΓ εεΐαί-εί α εε δα]εί ραΓ άεαχ ένέ^αεδ, ρεαί-είΓε ραΓ 
άέπδίοη. Μαίδ ΑηάΓοηίε II ηε δ3γ ίΓοπιρα ραδ. II ταρρεία ςαε ε’έίαίί 
Ιαί-ηιέηΊε ςαί αναίί άεδί^ηέ εί εΐιοίδί 1ε ραίπαΓεΙιε εί Γαναίί ίίΓε άε 
Γοβδεαπίέ ροαΓ 1’έΙενεΓ αα δαρΓεπιε ΙιοηηεαΓ, 1ε ρΓέΙεΓαηί α ίαηί 
ά’Ιιοηιηιεδ ΠΙαδίΓεδ ραΓ Ια δείεηεε 10. Ο’έίαΐί εε ηιέηιε ραίπαΓεΙιε ςαί, αα 
Ηεα άε 1ε δοαίεηΐΓ άαηδ δα άέίΓεδδε, δε ]οί£ηαίί α δεδ 1)οαΓΓεααχ εί ίΐ 
1ε εοπιραΓαίί αα εΓοεοάϋε, ςαί ρΙεαΓε δαΓ δβδ νίείίπιεδ βααηί ά Ια 
ςαεδίίοη ροδέε, ίΐ ηε δααΓαίί γ ΓεροηάΓε. δ'ίΐ νοαίαίί ςα’οη 1ε ηιεηίίοη- 

1 Οαηίαε. I, 317· 
2 Οαηίαο. I, 318. 

3 ΟΕηίαε. I, 3ΐ9· 
4 Οαπίαο. I, 319 * 322. 
5 Οαηίαο:. I, 322· 

6 Νίο. ΟΓε£. I, 437· 

7 Οαπίειο. I, 399· 

8 Νίο. Ογθ£. I, 441 ■ 442. 
9 Νίο. 0Γέ§·. I, 442· 

10 Νίο. Οτθ£. I, 443· 

11 Νίο. ΰΓ0£. I, 444· 
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ΠΆί άαηδ 165 ΡΓ16Γ65 ΟΟΙΠΠ16 εηίρεΓεηΓ, 508 £3^10115 1ε ΙηεΓαίεπί: ; 5 ΐ\ 

οΐιοίδίδδαίΐ; ά’είΓε ιηεηίίοηηέ δοιίδ 1ε ηοπι ά’Αηίοίηε, οη εη οοηοΐαπήΐ 

ςα’ίΐ αναίί αεεερίέ Ι&ΓειηεηΙ: Γέίαί ιηοη&δΐϊφίε*. Εε ραΐη^ε άέείάα 
ςη’ΑηάΓοηίε II δεΓαίί ιηεηίίοηηέ άαηδ Ιεδ ρπέτβδ δουδ εείίε ίοπηαίε: 

«1,6 ίΓ65 ρϊεηχ 01 ΙΓ05 οΙΐΓέΐΐεη εΓηρβτεηΓ Αηΐοίηε ηιοίηε.» 1 2 3. 

δοαδ 1ε ροηίίϋεαΐ: ά’Ιδαϊε εηί Ιϊεη ηη εδδαϊ άε ΓαρρΓοεΙιεπιεηΙ: 

*νεο ΙΈ^Ηδε απηέηίεηηε. νεΓδ 1330, νΓ&ίδβιηΜαΜειηεηΙ, ηηε απιί)3δ- 

δ^άε, ςηί οοιηρΓεη&ίί 1ε ρΓέροδίίε Ο&βπεί ΚαΐΗΕπηίίεδ, 1ε ΙιίέΓοιηοϊηε 
Οαβηεΐ εί Γένεαηε άεδ Απηέηίεηδ α Οοηδίαηίΐηορίε, αρροΓία αη εαΐΐιο- 

Ιίεοδ (ΓΑπηέηΐε ηηε ΙείίΓε ά’ΙδΒΪε, άέοΙαΓαηί: φΐ*ί1 ΡαοοηείΜί: Ιη\ εί 
ΙΈ&Ιίδε απηέηίεηηε άαηδ Γΐ&ΐίδβ οΓίάοάοχε8 εί αιι γοι ά’Απηεηίε ηηε 
ΙεΐίΓε έ^αίειηεηί ά'Ιδοϊβ Ιηί άέεΙαΓαηί ςη’ίΐ ΓαοοηείΙΙαίί 1ώ * ΓΕ^Κββ 

απηέηίεηηε άαηδ 1Έ§;1ίδ0 οΓίΙιοάοχε4. 
II ηοηδ εδί ραΓνεηη ρΙηδίεηΓδ αείεδ, άαΐαηί άη ροηίΐίίεαί <1 Ιδηϊε: 

ι. Εη ΐ323> δεπιβίε-ί-ϋ, Ιδαϊε ηοίίΗαίί δοη εΐέναίίοη αη ραίπατεαί αη 

ραίπαΓεΙιε ά’ΑΙεχαηάπε5. . 
2 Πε 1323 άαίε αηδδί, δεπώΐε-ί-ϋ, Γαείε ραΓ Ιεςιαεί Ιδαϊε οοηίίπηαιί 1ε 

ρΓΟδΙα^ηιη ά’ΑηάΓοηίε II Ραΐέοΐο^ηε, έΐβναηί 1ε ίΓέδ δαίηί ένεοΐιέ 
Βρνσεως αη Γ3Π£ (Ιε πιέίΓοροΙε εί δοη αΓοΚενε^ηε αη Γ3Π£ άε 

ηιέίΓοροΙίίε Ηγρεηίηιε6. 
3. Όε 1324 άαίε 1106 άέείδίοη δγηοάαίε, τέ^ΐαηΐ άβηχ ςηεδίίοηδ, ηηε 

ςηεδίίοη άε Ηΐαπα^ε εί ηη άίίίεΓβηά εηίΓε 1ε δέάαδίε Οοπδίαηίιη 
Μοαζαίοη εί Νίεοΐαδ Κερίιαίαδ αη δη]εί άε Γαείιαί άε ιηηίδοηδ7. 

4. Εη πιέιηε αηηέε, 1ε δγηοάε τείηδε η άεδ ΟΓέαηείεΓδ Γαηίοπδαίίοη άε 

δε ίαίΓε Γειη1)οηΓδεΓ δηΓ Ια άοί άε Ια ίειηηιε8. 

5. Εη 1324 εηεοΓε, 1ε ραίπατοΐιε Ιδαϊε τέ^ΐε, ραΓ άέεΓεΐ, δίχ^ αίίαίΓεδ: 

ηηε άοηαίίοη άε Ιεπαίη9, ηη ΓειηίιοηΓδεηιεηί άε άείίεδ α Ια δηιίε 
ά’ηη άέεέδ10, ηη ΓεηιβοηΓδειηεηί ά’αναηεεδ ίαίΐεδ ραΓ Ια ίεηιπιε άη 

1 Νίο. θΓέ£. I, 444· 

2 Νίο. Ογ6£. I, 446· 
3 Μ ϊ \ζ 1. βΐ Μ η 11 β γ, Αοία I, 158 · 162. 

4 Μ ί 1ε 1. βΐ Μ η 11 β γ, Αεία I, 162 · 164. 

δ ΜΠεΙ. εί ΜύΙΙβΓ, Αοία I, 129-131· . τ 
6 Μ Πε 1. εί Μ υ 11 ε γ, Αοΐα I, 96*97· ^· ν· Ο ταπί ο 1, ΤΐίηΙαίιΐΓβ βς 

πιέίίΓοροΙίίεδ Βγζαηϋηδ II. ΜέίΓοροϋΙεδ 1>γζαηϋηβδ. ΜειηοΓίαΙ Εοηίδ ΡεΙιΙ, 

ΒυοαΓβδί: 1948, Ρ· 196. 
7 Μ Πε 1. βΐ Μ η 11 ε γ, Αοία I, 98 * 99 6ΐ 99 · ι°ι· 
8 Μ Πε 1. εί Μ ύ 11 ε γ, Αεία I, ιοί · ιοζ. 

9 Μ Πε 1. εί Μ ύ 11 β γ, Αε£α I, 102 - 104. 
ίο Μ Πε 1. εί Μ ύ 11 ε γ, ΑεΙ& I, 104-106. 
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£Γαηά ραρίαδ, Μαπε Αδρίεΐίδδα ΟΙιοηηιηαίηα3, ηη άίΐΙεΓεηά εηΐτε 
§·εηάΓε εί Ιιεαη-ρέΓε8, ηηε αίΙαίΓε άε ροηΓδηϊΐε άε ΟΓεαηείεΓδ εη 
ΓεεοηνΓεηιεηί; άε εΓεαηοεδ3 εί ηηε ςηεδίίοη ά^ίιέπία^ε, τεΐαίίί αη 
1ε£δ ά’ηηε έ^ΐίδε άε δαΐηΙ-Ιεαη-Βαρίίδίε α άεδ ηενεηχ εΐ αη δέΐ^αδίε 

Βαδίΐε δείίαδίείαηοδ4. 

6. ϋηε άέείδίοη δγηοάαίε, άε 1324, ιηίεΓάίΙ α Γεχαταηε ραΙπαΓοαΙ άε 
ρεηέίΓεΓ άαηδ 1ε πιοηαδίέΓε άε δαίη1-ΟεθΓ£03 εί άαηδ δεδ πιε- 

ΙοοΙιία, τεΐεναηί: άη ηιέίΓοροΙίΐε άε Μίΐγΐέηε εί ρΓεεϊδε 1ε τέ^ίπιε 
ά’ηη οεΓίαίη ηοηιΙ)Γ0 άε ηιοηαδΙιέΓεδ εί άε πιοηηάΓία6. 

7· Εε ραίπαΓοΙιε Ιδαϊε εοηίίΓηιε, εη δερΙεηιβΓε 1324» 1λ ρΓεοέάεηίε 
άέείδίοη δγηοάαίε6. 

8. Οεηε πιέεηο αηηέε 1324, ^ηε άέείδίοη δγηοάαίε ίίχε Ια εοηΙπΒυΐίοη αη· 

ηηεΐΐε άε εΐιαηηε ηιέίΓοροΙε εί; άε εΐιαςαε αΓεΙιενέεΙιέ αη ραΐΓΪαΓοαί:7. 

9. Εη 1324 οα 1325» 1£ δγηοάε αρρτοηνε ηηε εοηνεηΐίοη, αη δη]εί; άε 
Ια ΓεραΓίίβοη άε τενεηηδ» δί^ηεε εηίΓε Μαηηεΐ ΧεΓΟδ εί 1ε ηιέίΓΟ· 

ροΐίΐε άε Μίίγΐέηε, Ροΐΐιοδ Αρίεδρίιατεδ8. 

ίο. Εη 1325, 1ε δγηοάε τέ^ΐε δίχ εαδ, ςηί Ιηί εΐαίεηί: δοηηιίδ: ηη ηια- 

πα^ε εοπδοπιηιε αναηΐ βα εέ1έ1)Γαΐίοη9, ηηε ςηεΓεΙΙε ά’ίηίέΓέΐδ 
εηίΓε ραηίεηΙίεΓδ 10, ηηε αεεηδαΐίοη άε Ι)θ£οηιί1ί5ηιε ροΓίέε εοηίΓε 
1ε άίαοΓε ηιοίηε Βίηιέοη άη ΡαηΙοΙ^ΓαΙΟΓ31, ηηε άεηιαηάε άε δέρα- 

ταΐίοη ραΓ δηίΐε ά’ίηεοηιραΐίΐιίΐίΐέ ά’ΙιηηιεηΓ18, ηηε νεηΐε ίΐΐέ^αίε 
ά5ηη ιηοηηάποη 13 εί ηηε άεηιαηάε εη αηηηίαάοη άε πιαΓία^εΙ4. 

ιι. Εη 1325 έ^αίειηεηί:, 1ε δγηοάε οΓάοηηε ηηε εηςηέΐε δηΓ Ιε άίαεΓε 
εί εοεΙέδίαΓςηε ηιοίηε Μαΐεΐιίοδ άε Τΐιεδδαίοηίςηε αεεηδέ, ροηΓ δε 
£ηέπΓ άε Γερίίερδίε, ά’ανοίΓ ρΓοίαηέ Ρεαη άη δαίηΐ δαεπίίεε ε£ άε 

1’ανοΐΓ 1>ηε εηδηΐίεΙδ. 

1 Μ ί Ιε 1. εί Μ η 11 ε γ, Αεία I, ιο6 - 107. 

2 ΜΠεΙ. εί ΜηΠετ, Αοία I, 107-108. 

3 Μ Πε 1. εί Μ η 11 ε γ, Αεΐα I, 109 - ιιο. 

4 ΜΠ1, εί Μ ϋ 11 ε γ, Αεία I, ιιο-ιιι. 
5 Μ Πε 1. εί Μ ίί 1 1 ε γ, ΑεΙα I, ιιι - 115. 
6 ΜΠεΙ. εί ΜηΠετ, Αοία I, 115-118. 

7 Μ ί Ιε 1. βΐ Μ η 11 ε γ, Αοία I, 126 - 128. 

8 Μ Πε 1. εί Μ ύ 11 ε γ, ΑεΙα I, 125 - 126. 

9 ΜΠεΙ. εί Μ ύ 11 ε γ, Αεία I, 132-133· 

10 Μ Πε 1. εί Μ ΰ 11 ε γ, Αεία I, 133 * Ι35· 
11 ΜΠεΙ. εί ΜύΠβΓ, Αεία I, 135 ' Ι36· 

12 Μ Πε 1. εί Μ ύ 11 6 γ, Αεία I, 136 · 137· 

18 Μ Πε 1. εί Μ ΰ 11 ε γ, Αεία I, 137 - Π9· 

14 Μ Πε 1. εί Μ ύ 11 ε γ, Αεία I, 139 - ΐ4θ· 

15 Μ Πε 1. εί Μ ΰ 11 ε γ, Αεία I, 140 - Ι43· 
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12, Ρατ ηηε άεείδίοη άε ]αηνίετ 131 27> I0 δγηοάε δοηπιεί η 1 ίηδρεείίοη 
δρίτίίηεΐΐε άη πιέίτοροΐίίε άε Οέδατέε Ιεδ πιέίτοροΐεδ άε δέβαδίέε, 

άΈηεΙιαϊίε, ά’ΙΙζοηίοη, άε ΜσΙ^εδΟδ, 1’ατείιενέεΐιέ άε Ναζίαηζε, 

53Π5 ρτεΐαί άερηίδ Ιοη^Ιεπιρδ, ρατ δηίίε άεδ ένέηειηεηίδ εί άαηδ 

ΡίπιροδδΜίΐέ ά’γ εηνογετ άεδ ΐϋέίτοροΐίίεδ εαηοηίςιηεδ \ 

13. Ρατ άεείδίοη, Ια πιέηιε αηηέε, 1ε δγηοάε άοηηε δαίίδίαείίοη α 1 ένέςριε 
άε Ζίεΐιηα, φΐί τβείαιηαίί αη ηιέίτοροΐίίε άε δεττέδ, ηη ηιοηηάποη9. 

ΐ4· Εη 1329» 1ε δγηοάε εοηίίππε 1ε εΐιτγδοάηΐΐε ίπιρετίαΐ ταίίαείιαηί 
1’έρίδεοραί άε Νίεοροΐίδ α Ια ηιέίτοροίε άε δεττέδ8. 

15. Εη 1329 εηεοτε, 1ε δγηοάε τέ§1ε ηηε ςηβδίίοη ά’ΗέπΙα&ε4. 

ι6. Εη 1330, 1ε δγηοάε τέ&ΐε ίτοίδ αηεδίίοηδ: ηηε ςριεδίίοη άΊιέτίία^ε, 

1ε ραηδέβαδίε δέάαδίε, οίΕείοδ εί άοτηεδίίςηε άεδ Τΐιέιηεδ οεείάεη- 

Ιαηχ, ΟεοΓ^εδ δίταίέ^οδ, δε ρ1αί§:ηαηί ςη’ηηε ρατίίε άε Ια άοί άε 

δα £ί11ε, αίί έίε άέρεηδέε ραΓ 1ε άεαη-ρέτε άε οεΐΐε-αηηε ρΐαίηίε 
εη άίΐίαιηαίίοη6, εί ηηε ρΐαίηίε εη £αηχ ίεδίαπιεηί7. 

17. Εη 1331, Ιο δγηοάε δοηπιεί α Γαηίοτίίέ άη ιηέίτοροΐίίε άε Μίίγΐέηε 

ηη οετίαίη ηοιηβτε άε εοηνεηίδ8. 

Ιδαϊε, εηίίη, ηοιηηια ιηέίτοροΐίίε άε ίέηδδίε Τΐιέο^ποδίε, ςηι Ιαίδδα 

1ε δοηνεπίΓ ά’ηη ρτέΐαί άαβίΐε9. Ε0 ραίτίατεΐιε Ιδαϊε ιηοητηί δητ δοη 
δίέ^ε 1ε 13 τηαί 1332· 11 εηί ΡοηΓ δηεεεδδεητ Ιεαη XIV Οαΐέοαδ, οτί§;ί- 

ηαίτε ά’Αρτί10. 
*** 

Εε ΐΓοίδίεπιε ηιοίηε αίίιοηίίε ς[ηί £ηί ραίτίατοΐιε άε Εοηδίαηίίηορίε, 

£ηΐ Ιδίάοτε, ένέςηε άε Μοηετηβαδίε, 9πί οεοηρα 1ε ίτοηε ραίτίατεαΐ 

άη 17 ηιαί 1347 ^ ίέντίετ-ιηατδ 1350. ΙδίάοΓε Ι<* Βουχηράς έί&ΐϊ ηέ α 
Τΐιεδδαίοηίαηε, εοιηιηε Η ηοηδ 1’αρρτεηά Ιηί-ιηειηε άαηδ δοη Τεδίατηεηίη. 

1 ΜΠεΙ. εί Μ θ 11 ε γ, Αεία I, ΐ43 ' Γ44· Οί· Μ· Α· Οεάεοη, Πατριαρ¬ 

χικοί Πίνακες, Ορ. 1893· Ρ* 4*8· 
2 Μ ί Ρ 1. εί Μ η 11 ε γ, Λεία I, 144 -146. 

3 ΜΠεΙ. εί ΜαΠετ, Αεία I, 146-148. 

4 Μίΐεΐ. εί Μϋΐΐετ, Αεία I, 149-151· 

5 ΜΠεΙ. εί Μ η 11ε γ, Αεία I, 151-154· 

6 Μ Πε 1. εί; Μ ύ 11 ε γ, Αεία I, ΐ55 * Ι56· 
7 Μ Πε 1. εί Μ ϋ 11 ε γ, Αε£α I, 156 -158. 
8 ΜΠεΙ. εί; Μ ΰ 11 ε γ, Αεία I, 164-167. εί· Μ. Α. Οεάεοη, ορ.είί;., 

ρ. 4ΐ8· 
9 Μ. Α. Οεάεοη, ορ.είί., 4Ι8· 

’<> Οαηΐ&ε- I, 43ΐ- 432· . . Τ 
π μϊΙεΙ. εί Μ ύ 11 ε γ, Αεία 1, 287. Νοιίδ εοηηαίδδοηδ αδβεζ οιεη ΙδίΟοτε 

Ιετ βΓάεε α 1’εχεεΐΐεηίε είηάε άε ]. Μ ε γ ε π ά ο γ ί ί, ΙηίΓοάηείίοη α Γέίυάβ 

άε ΟΓε^οίτε Ραΐαηιαδ, Ρατίδ 1959* 
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II γ £ΐί 56δ έίηάοδ, δηΓ Ιεβαηοΐΐεδ ηοηδ ηε δοηιηιεδ ά’αίΙΙεηΓδ, ραδ άη 
ίοηί Γεηδεί§ηέδ. δαηδ αηιάΐάοη εί ΐηάΐ££εΓεηί αηχ Ιιίεηδ ά’ίεί-άαδ, Ιδί- 

άοΓε εάοΐδίί άε « νίνΓε εη ϋίεη » εί δε τεηάΐί α ΓΑΐάοδ1. II γ απήναίί 
αη ιηοΓηεηί οη έεΐαίαϊί Ια ςαεΓεΙΙε Ηέδγείιαδίε εηίΓε ΒαΓίααπι εί ΑΗη- 

άγηοδ. II δε ταη§·εα ίηιηιέάίαίεηιεηί αηχ εόίέδ άη άέίεηδεηΓ άε 1’ογΙΙιο- 

άοχίεδ, θΓε§:οίΓε Ραΐαπιαδ2. νεΓδ 1325, Ιεβ ϊηεηΓδϊοηδ ίηΓς[ηεδ οάΙΐ^εΓεηί 
αη §;Γαηά ηοηιάΓε ά81ΐ0δγο1ιαδίεδ, αηί ΙιαΗίαΐεηί εη άεΙιοΓδ άεδ τεηιραΓίδ 
άεδ §ταηάδ ΓηοηαδίεΓεδ α (ΐηΐίίεΓ ΓΑίΙιοδ. Ραπηί εεδ άεΓηϊεΓδ δε ίΓοη- 

ναΐεηί Οίε^οίΓε 1ε διηαϊίε εί δεδ άίδείρίεδ, εηίΓε αηίΓεδ, Ιδιάστε εί 
ΟαΙΗδίε, ίοηί άεηχ £ηίητδ ραίπατοΐιεδ άε Οοηδίαάίίηορίε. Ραΐαηιαδ ςυιίία 
Ιηϊ αηδδί αίοτδ ΓΑΐΗοδ ανεε οηζε άε δεδ αηιίδ; Ιεδ άεηχ §τοιιρεδ δε 
ΓείΓοηνέτεηί α Τΐιεδδαίοηίηηε. Ιΐδ άεεϊάετεηί άε δε τεηάτε ίοηδ εηδεηιΐίΐε 
α ^πίδαΐεηι εί αη δίηαϊ. Μαίδ 1ε ρτο]εί έεΐιοηα. Οτέ^οίΓε 1ε διηαϊίε εί 
ΟαΙΗδίε αΐηδί ςη’ηη ηιοίηε η^αΐΐέτεηί ραδ ρΐαδ Ιοίη ςριε Οοηδίαηίίηορίε; 

ςηαηί α Ιδίάοτε, ίΐ τεδία ανεε Ραΐαπιαδ ά Τΐιεδδαίοηίςηε 8. Τοηδ άεηχ 
£ίτεηί ρατίΐε ά’αηε δοτίε άε εετείε δρίΓΐίηεΙ, αηςηεΐ αρρατίεηαίεηί άεδ 
ηιοίηεδ εί άεδ Ιαϊεδ εί αηδδί άεδ £εηιηιεδ άε Ια Ιιαηίε δοείέίέ ίΐιεδδαίοηί- 

είεηηε. Εο εΗε£ δεηιάΐε εη ανοίτ έίε Ιδιάστε, ςριί η’αναίί ραδ εηεοτε 
τεςη Ια ίοηδητε ηιοηαεαίε εί ςηί άεναίί αεηίετηεηί Ια τεεενοίτ άε Ραΐα- 

τηαδ, ηηε £οίδ ςμιε εε άετηίετ έίαίί Ηί^οηηιεηε, νετδ 1335 4· Ιδιάστε τεδία, 

εη ε££εί, ρτέδ άε άίχ αηδ α Τΐιεδδαίοηίςηε. Εε ραίτίατεΐιε ΡΗίΙοίΙιέε, 
άαηδ δα Ϋΐβ ά’Ιβίάονβ, ίηδίδίε δητ Γαηδίέτίίέ άε Ια ρτέάίεαίίοη ά’Ιδίάοτε, 

ςηί ρτεείιαίί 1ε τεηοηεεηιεηί εί Ιεδ νετίηδ ηιοηαδίίςυεδ5. Εεδ αηίίραΐα* 

ηιίίεδ ηε ]η§·εαίεηί ραδ άε πιέηιε εί αεεηδαίεηί Ιδιάστε ά’ανοίτ « εηδεί§;ηέ 
άεδ άοείτίηεδ δεετέίεδ εί δίηρίάεδ άαηδ άεδ εηίτείίεηδ εΐαηάεδίίηδ. Οηεΐ 
εηδεί^ηεηιεηί ηίίΐε, α^οηία^εηί-^Iδ, ροητταίί νεηίτ ά’ηη Ιιοιηιηε ς;ηί 
ίβ-ηοτα εοηιρίέίεπιεηί Ιεδ ρέτίοάεδ άε ]εηηε, Γαάδίίηεηεε άε ηοηττίίητε εί 
άε £)θίδδση αηχ έροςηεδ ρτεδετίίεδ εί ηε ίαίδαίί αηεηηε άίίίέτεηεε εηίτε 
Ιεδ ]οητδ α Ια £αςοη άεδ 1)ατΙ)αΓεδ »6. Όέπιείπιΐδ Ογάοηέδ, ρατ εοηίτε, 

άοηί ίΐ £ηί 1ε ρτέεερίεατ, Ιηϊ §·ατάε δοη τηείΐΐεητ εί £ίάέ1ε δοηνεηίτ7. 

Εε εετείε Ιιέδγείιαδίε ά’Ιδίάοτε η’εχετςαίί ραδ δευίετηεηί δοη ίη- 

£1ηεηεε δητ 1’έΐίίε ίηίεΐΐεείηεΐΐε άε Τ1:εδδα1οηί9ηε. Ε^ Οοττεδροηάαηεε 

1 ΜΠεΙ. εί Μ ϋ 11 ε γ, Αοία I, 288. 

2 Μίΐεΐ. εί ΜαΠετ, Αοία I, 288. 

3Χ Μβγεηάοτίί, ΙηίΓοάυοΐίοη 53· 

4 ]. Μ ε γ ε η ά ο γ £ £, ορ.είί. 53- η· 53· 

3 ]. ΜεγεηάθΓί£, ορ.είί. 53· Οί· ΙδίάοΓε, Τεδίαιηεηί. ΜϊΙεΙ. εί Μϋΐΐ. I, 

287 - 288. 

6 Ε ΜεγεηάοιΉ, ορ.είί. 54· 

7 4. Μεγεηάοτ££, ορ.είί. 54- 
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ά’ΑΗηάγηοδ ιηοηίΓε ιιη αηίΓε αδρεεί άε δοη αείίνίίέ. ΑΡίηάγηοδ αεεηβε 
Ραίαιηαδ 01: ΙδίάοΓε άε Γείαίιοηδ ανεε Ιεδ Μεδδαΐίεηδ. Εε £αίί εδί εοη- 

Ιίπηε ραΓ Ια νίβ άε δαίηί Τΐιέοάοδε άε Τίπιονο, έεπίε ραΓ 1ε ραίπαΓεΙιε 
(1ε Οοηδίαηίΐηορίε, Οαΐΐίδίε Ι^γ 6ί ραΓ ΝίεέρΙιοΓε θΓε§ΌΓαδ *. ΟαΙΗδίε 
εοηίίπηε ςαε Τΐιεδδαίοπί^αε £ιιί 1ε βεΓεεαη άη βο^οπιΠίδΐηε βγζαηίίη 
αη XIδίέεΐε. ϋηε πιοηίαίε, ηοπιπιε Εέηε εί ραΓ ΑΗηάγηοδ, Ρο- 

πηέ2 εη είαίί Γίηίίίαίπεε εί αναίί Γεηδδί α εοηίαιηίηεΓ, ραπηί δεβ 
άίδείρίεδ, άεδ πιοίηεδ αίΐιοηίίεδ. ΝίεέρϊιοΓε ΟιέξΌΓαδ άοηηε Ιεδ ηοπίδ 
άεδ ΙιεΓείίςηεδ αίΐιοηίίεβ. δαηδ άοηίε, Π ηε πιεηίίοηηε ραδ ΙδίάοΓε, ιηαίδ 
ίΐ Γαη§·ε Ραίαιηαδ ραπηί Ιεδ ΙιέΓέίίςηεδ εί ϊΐ Ιαίδδε εηίεηάΓε ςηε εε 
η’έίαίί ραδ ροηΓ έεΙιαρρεΓ αηχ ίηειίΓδίοηδ ίηΓςηεδ ςηε Ραίαιηαδ ςηίία 
ΓΑίΙιοδ, εη 1325» ηιαίδ ροιίΓ έεΙιαρρεΓ α ηηε εοηάαιηηαίίοη άε Ιχ>£θ- 

ηιίΐίδΐηε. II εδί ίηεοηίεδίαΜε ςηε άεδ εοηίαείδ εηίχε 1ε βο§:οπιί1ίδπΐ0 εί 
Πιέδγείιαδηιε εηΓεηί Ιίεη αΙοΓδ. II εδί ίΓέδ νΓαίδειηΜαΒΙε ςηε, νίναηί 
άαηδ 1ε ηήΐίεη ΙιεΓείίςηε α Τάεδδαίοηίςηε, Ραίαιηαδ εί ΙδΐάοΓε, άαηδ 
ΙεαΓ εηίΐιοηδίαδπιε άε .}εηηεδ ί!ιέο1ο§:ίεηδ, αίεηί ]υ§:έ ςη*ί1δ έίαίεηί Ιεδ 
ηιίεηχ ρΐαεέδ ροηΓ ΙηίίεΓ εοηίτε 1ε 1χ>£οπη1ίδπΐ0. ϋ’αρίέδ άεαη Μεγεη- 

άοΓίί, «ίΐδ Γέροηάαίεηί αη ηιειηε βεδοίη άε νίε δρίπίηεΐΐε ρΐηδ ίηίεηδε, 

ηιαίδ εη ρΓοροδαηί ηηε άοείπηε άε Ια ρπεΓε εί ηηε ερίπίηαΐίίε αηίΐιεη- 

ίίςηεε εί ίΓαάίίίοηεΙΙεδ »1 2 3. 

ΑρΓέδ ανοΐΓ τεςη, εη 1335* χ33^> ίοηεηΓε πιοηαεαίε άεδ ηιαίηδ 
άε Ραίαιηαδ, ΙδίάοΓε δε Ιαίδδα ρετδηαάεΓ ραΓ Ιηί άε Γεεενοη ΓοΓάίηαίίοη 
άίαεοηαίε4. Εη Ι341» Ρ^Ι^ηιαδ δε Γεηάαίί α Οοηδίαηίΐηορίε ροηΓ εοηι- 

ραΓαίίΓε άεναηί 1ε δγηοάε, αίίη άε δε ;)'ηδίί£ίεΓ άεδ αεεαβαίίοηδ άοηί ίΐ 
είαίί ΡοΕ}εί. II δε ίίί αοεοιηρα§;ηεΓ άε ίΓοίδ άε δεδ ιηείΙΙεηΓδ αηιίδ, Ιδί¬ 

άοΓε, ΜαΓε εί ϋοΓοίΙιέε5. Εε 15 ]ηιΐη Ι341» ΑηάΓοηίο III Ρα1έο1ο§ηε 
ηιοηΓαίί. Οεηχ ρτέίεηάαηίδ ά Ια τε^εηεε, εαΓ άεαη V Ραΐέοΐο&ηε η'αναίί 
ςηε ς ηηδ, δε άΐδρηίαΐεηί 1ε ροηνοΐΓ: 1ε Οταηά Οοιηεδίίςηε άεαη Οαη- 

ίαευζέηε εί Ιε ραίπαΓεΙιε άεαη XIX Οαΐέεαδ. Οε άεΓηίεΓ, Ηεη ςη’αηίί- 
ραΐαηήίε, νοηίαηί ρεηί-είΓε §:α§ηεΓ 1’αρρηί άεδ ραΐαηιΐίεδ άαηδ δα Ιηίίε 
ά’ίηίΐηεηεε ανεε άεαη Οαηίαεηζέηε, οίίπί α Ραΐαηιαδ 1ε δίέ§·ε έρίδοοραί 
άε Μοηεηιβαδίε. Μαίδ εε άεΓηίεΓ τείηδα εί ίίί έΙίΓε α δα ρΐαεε, ΙδίάοΓε, 

ηη ρεη πιαΙ^Γε Ιηί, δί Ροη εη εΓοίί εε άεΓηίεΓ0. Εη αηαΐίίέ ά’ένέςηε 
εΐη άε Μοηεηιΐ^αδίε, ΙδίάοΓε αδδίδία αη δγηοάε ά’αοηί Ι341» ρϊέδίάέ ραΓ 

1 ρ Μβγεηάοτίί, ορ.οίί. 55· 

2 ]. Μεγεηάοτίί, ορ.οίί. 55· 

8 ]. Μβγβηάοτίί, ορ.οίί. 55· 
4 Ι· ΜεγοηοΙοΓίί, ορ.οίί. 64. 

5 3. ΜογβπάοΓίί, ορ.οίί. 78. 
6 ΙδίθοΓΟ. ΤβδίαηιεπΙ. ΜιΜ. οί Μίίΐΐ. I, 289. 
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άεαη Οαΐέεαδ, ηηί αναίί άέείάέ Ια άεδίΓηείίοη άεδ έεπίδ άε Ραίαιηαδ 
ροδίέπευΓδ ά αοηί άε εείίε αηηεε. ΙδίάοΓε ρΓοίεδία, ηιαίδ δεδ ρΓοίεδία- 

ίίοηδ ηε πιοάίΠεΓεηί ραδ Γίδδηε άεδ άέΒαίδχ. Α Νοεί Ι342> ^ δαεΓε 
ά*ΙδίάθΓε αα δίέ§:ε άε Μοηεηιβαδίε άεναίί ανοίΓ Ιίεη. Μαίδ αηραΓαναηί, 
άεαη Οαΐέεαδ εχί^εα άε Ιηί ηηε εοηάαπιηαίίοη άη ραΐαηήδΐηε άαηδ Ια 
εοηίεδδίοη άε Ιοί, ρΓέεέάαηί 1ε δαεΓε. ΙδίάοΓε αγαηί τείηδέ, Οαΐέεαδ 
τεΐηδα άε Ιηί ίιηροδεΓ Ιεδ ηιαίηδ εί άε εοηεέΙέάΓεΓ ανεε Ιηί2. ΙδίάοΓε ηε 
εοηίίηηα ραδ πιοίηδ άε δίέ§·εΓ αη δγηοάε εί άε δ’οεεηρεΓ άεδ αίΙαίΓεδ άε 
δοη άίοεέδε8. 

Α Ια ίίη άε Ι344> I65 Γβίαίίοηδ εηίΓε άεαη Οαηίαεηζέηε εί 1ε §;οη· 

νεΓηειηεηί ά’Αηηε άε δανοίε έίαίεηί ίΓεδ ίεηάηεδ. Εε 4 ηονεηιάΓε, άεαη 
Οαΐέεαδ ίίί ρτοηοηεεΓ ραΓ 1ε δγηοάε Ια άέροδίίίοη ά’ΙδίάοΓβ εη ιηειηε 

ίεηιρδ ηηε Γεχεοηιπιηηίεαίίοη άε Ραίαιηαδ4. Εε δγηοάε ιηοίίνα Ια άέ¬ 

ροδίίίοη ά’ΙδίάοΓε ραΓ άεδ ταίδοηδ ροΐίίίςηεδ αηίαηί ςηε άίδοίρΙίηαίΓεδ: 

ΙδίάοΓε, ίοηί εη η’έίαηί ραδ εηεοΓε ένέςηε, αάηιίηίδίΓαίί δοη άίοεέδε, 

ίΐ ΐηίεΓρΓείαίί, εοπιπιε Ραΐαηιαδ, 1ε Τοπιε άε 1341 δηΓίοηί «ίΐ ηε 
ηοηπίδδαίί ραδ ηηε νΓαίε ΒίεηνείΙΙαηεε εηνεΓδ Ια ηια]εδίέ ίπιρέπαίε εί 
έίαίί ραΓίίδαη άε Γαροδίαί εί άη ίγΓαη»5. άεαη Οαΐέεαδ ηοπιιηα, εη 
ΐ345> εη τεπιρίαεειηεηί ά’ΙδίάοΓε, άαε^ηεδ ΚοηΡοηηαΓέδ, εη τέοοπιρεηδε 
άε δοη ζέΐε αηίίραΐαηιίίε; Π εηί ροηΓ ηιίδδίοη άε άέίΓηίΓε ΡίηΙΙηεηεε 
ά’ΙδίάοΓε άαηδ 1ε Ρέίοροηηέδε6. 

ΑρΓέδ άεδ Ηέδίίαίίοηδ, Αηηε άε δανοίε αναίί άέείάέ άε δ’αρρηγεΓ 
δηΓ Ιεδ ραΐαηιίίεδ. Εη ΐαηνίεΓ 1347» είίβ άέείάα άε τέηηΐΓ ηη δγηοάε 
ροητ άέροδεΓ Ιεαη Οαΐέεαδ. Εε δγηοάε δε ίίηί 1ε 2 ίένπεΓ ; ίΐ εοηάαηιηα 
άεαη Οαΐέεαδ7. Εε δοίί ιηειηε, άεαη Οαηίαεηζέηε Ιαίδαίί δοη εηίίέε 
άαηδ Οοηδίαηίίηορίε. δηΓ ΓίηίεΓνεηίίοη άε άεαη V Ρα1έο1ο§:ηε, αΙοΓδ 
ά§;ό άε 15 αηδ, ηηε αηιΐίαδδαάε, ίοΓηιέε άε θΓε§:οΪΓ6 Ραίαιηαδ εί ά’Αη* 

άΓοηίε Αδεη, άεαη-ίΓεΓε άε άεαη Οαηίαεηζέηε, ΙίάέΓέδ ίοηδ άεηχ άε 
ρπδοη ά εείίε οεεαδίοη, τέηδδίί α τέίαΙ)1ίΓ Ια ραίχ: άεαη V Ρα1έο1ο§·υε 
εί Ιεαη Οαηίαεηζέηε ίηΓεηί τεεοηηηδ εο-εηιρεΓεηΓδ8. 

II δ’α§;ίδδαίί άε άοηηεΓ ηη δηεεεδδεηΓ α |εαη XIV Οαΐέεαδ. Ε’εη- 

1 I- Μβγβηάοτίί, ορ.οίί, 103. 

2 ρ ΜεγεηάοΓίί, ορ,οίί. 105 - ιο6. 

3 }. Μβγεηάοτίί, ορ.οίί. 109. 

4ά. Μβγοπάοτίί, ορ.οίί. ιιο οί 403· 
δ ]. ΜογεπάοΓίί, ορ.οίί. ιιο οί ιΐ2, η. 75· 

6 ]. ΜεγοηάοΓίί, ορ οίί. 114· 
7 ρ Τ. ϋθπηίδ, Τΐιβ άέροδίίίοη οί ίίιε ΡαίΓίαΓοίι )ο!ιη 0&1εο3δ. ά&ΙΐΓί). 

ά. δδίθΓ, Βγζ. Οεδ. 9< 1960, 5Ι*55· 

3 Ρ Μεγεηάοτίί, ορ.οίί. 119 - ΐ2ο. 
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ίΓερπδε η’έίαΐί ραδ ίαεΐΐε. Οαηίαεηζέηε αναΐί, εη είίεί, & ΙπίίεΓ εοηίιε 
άε ηοπιί>Γεηχ ρΓεΙαίδ αηιάίίΐεηχ, ςηΐ εδίίπιαΐεηί ςηε 1ε δΐέ§ε οεεηιηέ- 

ηΐςηε ΙεηΓ είαΐί'άη εί ςηΐ 1ε Γε^αΓάαΐεηί εοτηηιε Ια Γεεοπιρεηδε άε ΙεηΓ 
εοιηρίαΐδαηεε εηνεΓδ ΓηδηΓραίεηΓ. Οαηίαεηζέηε δοηίεηαΐί Ια εαηάΐάα- 

ίηίε άε Ραΐαηιαδ, ηιαΐδ Π η’οδα ραδ ΠιηροδεΓ ραΓ Ια ίοΓεε, ραΓεε ςηε 
Ραΐαπιαδ, ά’αρίέδ Ιηί, δ’ΐΐ είαΐί 1ε ρΐηδ ρορηίαπε ροηΓ δα νεΓίη, Γέί&ΐί 
άαναηία^ε εηεοΓε ραΓ Ια ροδίίΐοη ροΐΐίΐςηε ςα’ΐΐ αναΐί ρπδε ρεηάαηί Ια 
§·ιιεΓΓε είνίΐε1. Οαηίαεηζέηε αναΐί ρΓοροδέ α δαβΒαδ άε ναίορέάΐ ά’αε- 

εερΙεΓ 1ε ραίπαΓοαί. δαΒΒαδ αναΐί; έίέ ίΐάέΐε α Οαηίαεηζέηε ρεηάαηί; 

ίοηίε Ια § πείτε είνΐΐε ηιαΐδ ίΐ ηε δ’έίαΐί ραδ αΒδίεηη ααδδΐ άε επίΐςηεΓ Ια 
ίϊιέοΐο^ΐε ραΐαηιίίε. II αρραΓαΐδδαΐί αΐηδΐ, εοπιπιε 1ε ηοίε ίΓέδ ]ηδίεηιεηϊ 
Ιεαη ΜεγεηάοΓίί 2, εοπιπιε ηη « εαηάΐάαί ά’ηηΐοη » εηίΓε Οαηίαεηζέηε 
εί Ρορροδΐίΐοη. δαΒΒαδ αγαηί Γείηδέ, Οαηίαεηζέηε ηοιπηια, 1ε ι7 ηιαί 
1347, ΙδΐάοΓε Βοηίεΐιαπδ ραίπαΓεΙιε άε Οοηδίαηίΐηορίε, εοπιπιε 1ε Ιηί 
αναΐί: ρΓορΙιέίίδέ, αναηί δοη έΐεείΐοη, ηη ηιοΐηε Βΐεη εοηηη, άη ηοπι άε 
ΟαβΓαδ3. δεδ Ιΐεηδ ανεε άεδ αιηΐδ ΐηίΐηιεδ άε Οαηίαεηζέηε, εοπιπιε 
Όέπιέίπηδ Ογάοηέδ, ίαεϋΐίέΓεηί εεΓίαΐηειηεηί δα ηοπιΐηαίΐοη. ΙδΐάοΓε 
ΙβΓ £αί εοηδαοΓε ραΓ ΡαΓεΙιενέςηε άε Ογζΐςηε, Αίΐιαηαδε4. Ρεη άε ]οηΓδ 
αρΓέδ δοη έΐεείΐοη, ΙδΐάοΓε, άη Ηαηί άε ΓαιηΒόη, Ιενα δοΐεηηεΐΐεηιεηί 
ΓαηαίΒέιηε, ρΓοηοηεέ αη άέΒηί άε Ια £ηβΓΓε εΐνΐΐε, εοηΐτε Οαηίιαεηζέηε 
ραΓ 1ε ραίπαΓεΙιε Ιεαη XIV Οαΐέεαδ. Οε άεΓηΐεΓ Γαναΐί, άη Γεδίε, άέ,ία 
Ιενέ, ΙοΓδςηε Οαηίαεηζέηε είαΐί εηίΓε νΐείοπεηχ α Βγζαηεε, ηιαΐδ ΙδΐάοΓε 
νοαίηί ρΓοεέάεΓ α ηοηνεαη α Ια Ιενέε άε ΓαηαίΗέπιε5. ϋβ πιέπιε, Βΐεη 
ςηε Οαηίαεηζέηε εηί άε^α έίέ εοηΓοηηε επιρεΓεηΓ α Αηάπηορίε, οη 
]η§·εα εοηνεηαΒΙε άε ρΓοεέάεΓ α ηη ηοηνεαη εοηΓοηηεπιεηί α Βγζαηεε. 

ΙδΐάοΓε εοηΓοηηα άοηε άε ηοηνεαη Οαηίιαεηζέηε άαηδ Γέ§1ΐδε άε 
δαΐηίιε-Μαπε-άεδ-ΒΙαεΒεΓηεδ αΐηδΐ ςη’ΐΓέηε, εη ρΓέδεηεε άε ΠιηρέΓα- 

ίπεε Αηηε άε δανοίε εί 1ε ]εηηε }εαη V Ρα1έο1ο§ηε. Ηηΐί ]οηΓδ ρΐηδ 
ίαΓά, εη εείίε πιεπιε έ§:1ΐδε άεδ ΒίαεΒεΓηβδ, ραΓεε ςη’ηη ίΓεπιΒΙειηεηί άε 
ΙεΓΓε αναΐί αΒαίίη άέρηΐδ ρεη ηη ραη άε δαΐηίε-δορίιΐε, 1ε ραίπαΓοΙιε 
ΙδΐάοΓε ρΓεδΐάαΐί αη πιαπα^ε άε Ιεαη V Ρη1έο1ο§;ηε εί ά^ΗέΙεπε, ίίΐΐε 

άε Οαηίαεηζέηε6. 
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ηοηνεαηχ ένέςηεδ. Οτέ^οπε Ραΐαηιαδ £ηί αΙοΓδ δαεϊέ αΓεΒενέςηε άε 

1 Ο&πί&ο. III, 25- 0γ6£ΌΓ3.3 II, 786· 

2 I. Μβγεηάοι-ίί, οροίί. 131. 

3 Β Μογοηάοτίί, ορ.οΐί. 358· 

4 ]. Μεγβηάοτίί, ορ.άί. 130. 

5 Οαηί&ο. III, 27 * 28. 

6 Οαηί&ο. III, 29, 3°· Ογ6£ογ35 II, 788. 
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Τΐιεδδαίοηΐρηε. Ο’εδί ρεηί-έίΓε α εείίε οεεαδΐοη ςηε Γοη ΐηίΓοάηΐδΐί 
άαηδ Ια ρΓθ£εδδΐοη άε £οΐ, εχί§·εε άεδ ένέςηεδ ΙοΓδ άε ΙεηΓ δαεΓε, άεδ 
ίοπηηίεδ άε Ια ί1ιέο1ο§ΐε ραΐαπιίίε1. ϋπε νΐνε ορροδΐίΐοη δε ιηαηΐίεδίαΐί 
οοηίΓε Γείεείΐοη ά’ΙδΐάοΓε. Ιεαη XIV Οαΐέεαδ ηε Γεεοηηαΐδδαΐί ραδ Ιεδ 
δαηείΐοηδ ρΓίδεδ εοηίΓε Ιηί εί ρηΐιΐΐαΐί ηηε ΑροΙο$ίβ 2. Εη£εΓπιέ ά’αΒοΓά 
αη πιοηαδίέΓε άε δαΐηί Βαδΐΐε3, ΐΐ ίηί εχΐΐέ α Όΐάγηιοίΐςηε, οη ΐΐ ίοπι^α 
Βΐεηίόί ηααΐαάε. Μη ραΓ Ια ρΐίΐέ, α εε ςη’ΐΐ άεεΙαΓε Ιηί-ηιέιπε, Οαηία¬ 

εηζέηε 1ε ίΐί ΓενεηΐΓ α Οοηδίαηίΐηορίε, οη ΐΐ ΓηοηΓαΐί Βΐεηίόί 1ε 29 

άέοεπιΒΓε 1347 4· Εε ραΓίΐ άεδ ηιεεοηίεηίδ αναΐί α δα ίέίε Νέορίιγίε άε 
Ρίπΐΐρρεδ, άοδερίι άε Οαηοδ, ΜέίΓορΙιαηε άε ΡαίΓαδ εί Ιε πιέίΓοροϋίε 
ά’ΕρΙιέδε, Μαίΐιΐεη. Εεδ ίτοΐδ ρΓεηιίεΓδ εδίΐπιαΐεηί ανοΐτ άεδ ίΐίΓεδ ροΐΐ- 

ίΐςηεδ ροηΓ έίΓε ηοηιηιέδ ραίπαΓεΙιε άε Οοηδίαηίΐηορίε, εαΓ ΐΐ αναΐεηί 
έίέ αηδδΐ £ανοΓαΙ)1εδ α Οαηίαεηζέηε ρη’ΙδΐάοΓε εί ΐΐδ αναΐεηί δοη££εΓί 
εοπιπιε Ιηί5. Εεδ ορροδαηίδ εοπιρίαΐεηί ηηε νΐη^ίαΐηε ά’ένέςηεδ, άοηί 
άΐχ ίΐηΓεηί άεδ δγηοάεδ, άέδ 1ε ηιοΐδ άε πιαΐ 1347» ά’αϊ>0Γά α Γέ§:1ίδε 
άεδ δαΐηίδ-ΑροίΓεδ, ριιΐδ αη ιηοηαδίέΓε άε δαΐηί-Είΐεηηε, ρΓοίοιηαΓίγΓ6. 

Αη ροΐηί άε νηε άοείπηαΐ, « εε δγηοάε, άεδ άίχ εοηδίΐίηαΐί ηη εηπεηχ 
πιέ1αη§:ε ά’αηεΐεηδ αηίΐραΐαπιΐίεδ εί άε ραΐαπιΐίεδ ά’ΙιΐεΓ » 7. II ρηΒΗα ηη 
Τοπιε, «ρηΐδ^ηε ε’έίαΐί Ια πιοάε», οη Ια ςηεδίΐοη άοείπηαίε είαΐί 
δηρεΓίΐείεΙΙεπιεηί εί οάδεηΓεπιεηί ίΓαΐίεε8. Ε’εδδεηίΐεΐ ροηΓ εηχ είαΐί 
άε ρΓοηνεΓ 1ε εαΓαείέΓε αηίΐεαηοηΐςηε άε Γείεείΐοη ά'ΊδΐάοΓε. Ιΐδ άέρο- 

δέΓεηί εί εχεοηιπιηηϊέΓεηί εε άεΓηΐεΓ, αΐηδΐ ςηε Ραΐαπιαδ, εη ^ηΐΐΐεί 
1347· Εεδ εΙεΓ^έδ ά’ΑηίΐοεΙιε, ά'ΑΙεχαηάπε, άε ΤΓεί)ΐζοηάε, άε ΟΙιγρΓε, 

άε ΚΗοάεδ, εηίτε αηίΓε, δε ρΓοηοηεέΓεηί εοηίΓε ΠιεΓέδΐε ραΐαπιΐίε9. 

ΑρΓέδ ανοίτ ναΐηεπιεηί ίεηίέ άε ταιηεηεΓ α ΓοΓέίδδαηεε Ιεδ άίδδΐ- 

άεηίδ, ΙδΐάοΓε τέηηΐί Ιεδ ένέςηεδ ρΓέδεηίδ α Οοηδίαηίΐηορίε εί ρΓοηοηςα 
Ια άεροδΐίΐοη εί Γεχεοπιπιηηΐεαίΐοη άε εεηχ-εΐ. ϋη ηοηνεαη Τοπιε £ηί 
Γεάΐ^έ, ςη’ΙδίάοΓε ίΐί δΐ§:ηεΓ ραΓ 1ε ραίπαΓεΙιε άε ΙεΓηδαΙεηι εί άεδ 
πιεδίπεδ ίηΓεηί ρΓίδεδ αη δη]εί άε 1’αάπιΐηΐδίΓαίίοη άεδ άΐοεέδεδ άεδ 

1 4. ΜβγεηάοΓίί, ορ.εϊί. 131-132. 

2 ]. ΜβγεηάοΓίί, ορ.οΐί. 132. 

8 Νίο. Ογο^. II, 784· διίΓ 1ε ιηοηαδίέΓε άε 8ί ΒαδΠε, οί. Ε.. Ι&ηίη, Ί,ά 
Οβο^Γ. εοοίβδ 64 - 65 · 

4 Οαηίαε. III, 24-25; Ν. 6γ08. II, 784· 
5 Οαηίαο. III, 24. 

6 Ν. Ογθ£. II, 786. 

7 Μ. Ιυ^ϊε, Ραΐαηιΐίε ( οοηΠονεΓδε) ϋίοί. άε ΤΗεοΙ. Ο&ίΐιοΐ. XI (ΐ932)» 

εοΐ. 1789. 
8 Μ. Ιη§;ϊε, ορ.οΐί., οοΐ. 1789-179°· 

9 Ν. ΟΓέ^οΓαδ II, 7§7· 
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έν^ηεδ ΓεβεΙΙεδ. II ηε δ’α^ίδδαίί, άη Γεδίε, ςυε ά’ηηε άέροδίίίοη οοηάί- 
ίίοηηεΐΐε, οατ οπ εδρεΓαίί νοίί ΓενεηΐΓ Ιεδ οοηραβίεδ α Γοτίίιοάοχίε *· 

ϋ’αηίΓε ραΓί, ΙδίάοΓε ηοηιιηα Ραίαιηαδ ενεοιαε άε Τΐιεδδαίοηίςιηε. Μηηί 
ρ&Γ Οαηίαοηζέηε άε ΙείίΓεδ άε Γοοοηιιηαηάαΐίοη, οεΐηί-οί ραΓίίί ρΓεηάίε 
ροδδεδδίοη άε δοη δίε^ε, πιαίδ οη Ιηί Γε£ηδα Γεηΐϊέε άε 13, νίΐίε εί ίΐ άηί 

δε τέ£α§:ΐ6Γ α Εοηιηοδ2. 
Ρεηάαηί Ιεδ άευχ 3η5 εί άειηί ς[η’ΙδίάθΓ6 οοοηρα 1ε ίΓοηε ραίπαΓ- 

εαΐ, ίΐ ΚΙ Ιοιίδ δεδ εΙίοΓίδ ροιίΓ ίαίΓε αοοερΙεΓ Ιεβ άο&ηιεδ ραΐαηήίεδ ραΓ 
Γέ^Κδβ ΐιγζαηίίηε. Οε £ηί 3 εε ηιοηιεηΐ <ιαε ΝίεέρΙιοΓε ΟΓε^οΓαδ, εηίΓαηί 
Γέδοίηωεηί άαηδ Ια Ιηίίε, άενίηί 1ε ρπηείραί οΗαιηρίοη άε 1’οΓίΗοάοχίε. 

Ροΐίίκιαειηεηΐ Ιανοϊαβίε 3 Οαηίαοηζέηε, 0Γε£0Γ3δ, ςιηε άεδ Ιίεηδ ά απιί- 
ίίβ Ιΐαίί έ εε άεΓηίεΓ, έίαίί δοηνεηί Γεςη α Ια Οοηπ II οΙιεΓεΙια 3 οοηίΓε- 

ΒαΙαηοεΓ Ι’ίηΠηεηοε ά’ΙδίάοΓε, δηΠοηί αηρτέδ άε 1’ίιηρέΓαΙπεε ΐΓεπε, 

ίεπππε άε Οαηίαοηζέηε βΐ Π γ ραΓνίηί. Ιηηηίεί, ΙδίάοΓε νίηί ίΓοηνετ 
Ι’ίπιρέΓαίποε εΐ Ρεη^α^εα 3 τοηιρΓε 3νεε θΓε^θΓ3δ. Μαίδ ίΐ £ηί έεοη- 

άαίΐ εΐ ίΐ εη ανοΓίίί Οαηίαοηζέηε. Οε άεΓηίεΓ οοηνοφία Οίέ^οΓαδ 3 ηηε 
εηίΓενηε 3νεε ΙδίάοΓε ά3Πδ ΡεδροΐΓ ά’ηηε εηίεηίε ροδδίΜε εηίΓε εηχ. 

0Γε§ΌΓ3δ ΓερΓοε1ΐ3 3 ΙδίάοΓε άε ρΓθ£εδ56Γ Ιεδ άοείπηεδ άε Ρ3Ι3Π135 εί 
εηί;Γ3 εη άίδειίδδίοη 3νεε Ιηί, 3η δη]εί ά’ηηε Γείοπηε 1ίίηΓ£ίφΐε, ςη ίΐ 
νεηαίί άε ίαΕε, εη ίηίΓοάηίδαηί ά3ηδ ΓοίΚεε αη Ιιγιηηε άε 53 οοηιροδί- 

Ηοη εη ΠιοηηεηΓ άε 1η Τπηίίέ εΐ ςηί οοπιροΓίαίί άεδ εχρΓεδδίοηδ ραΐα- 

πιίίεδ3. Αη άΪΓε άε Οτέ§:οΓ354, Οαηίαοηζέηε, οοηναίηοη ρ3Γ εεΐηί-εί άη 
οαταοίέΓε ΙιεΓείίςιηε άεδ Ιιγηιηεδ ά’ΙδίάοΓε, Ιεδ αηΓαίί £αίί ΙηηΙεΓ. Μ3ΐδ 
Ιεδ δοηΓοεδ ραΐαηιίίεδ ηε οοηίίπηεηΐ ρ3δ εε Γεηδοίξηειηεηί. ΙδίάοΓε, άαηδ 
δοη Τεδίαιηεηί, ιηηίηΐίοηΐ 1ε οαίαοίεΓε ΟΓΐΗοάοχε άε δοη Ιιγιηηε, Ραΐα- 

ηΐ3δ 1ε άέΐεηά εί Ρίιίΐοίΐιεε άόοΐατε ςηε οεί Ηγηιηε εδί ίοηίοηΓδ οΐιαηίέ 
ά3ηδ Ιεδ έ§1ίδεδ, 3η χηοιηεηΐ οη ίΐ εοπί: 13 νίε ά’ΙδίάοΓε5. Εη ΐ34^ι 
Ρ313Μ35 Γενεηηίΐ 3 Οοηδίαηάηορίε, 3ρίέδ δεδ ροηΓραΓίεΓδ 3νεε Εΐίεηηε 
ϋηδίιηη, 3 ΓΑΐΗοδ. ϋη §Γοηρε άε άϊδοϊρίεδ ίίάέΐεδ άε θΓε§;οΓ3δ τεραη- 

άηίί; δοη εηδεί^ηεηιεηΐ; εΐ 1ε ρηΐηηιίδπιε έϊ&ιί ΓεεΙΙειηεηί εη β3ΐ55ε. ΡοηΓ 
Ιηί τεάοηηεΓ άε Γ&ΙαΙ, Οηη^εηζέηε νοηίαΐ ίηίΓε 1’έρΓεηνε ά’ηηε άίδεηδ- 

δίοη ρηΐ^ΐΐίΐηε, οη Ιεδ ηηΐϊρηίαπιίίιεδ 3ηΓ3Ϊεη!: ίοηΐε 1ϊ£)εΓίέ ά’εχροδεΓ 
ΙεηΓ άοείπηε εί: άε εοιηβηΙίΓε ίε ραΐηηιίδηιε. Εεδ άίδεπδδΐοηδ Ιΐιέοΐο- 

^ίεΐηεδ εηΓεηΙ Ιίεη εη ρΓεδεηεε άε 03ηΐ3εηζέηε6. Μ3Ϊ5 εεΐίεδ-εί ηε 

1 Μεγεηάοτί, ορ.οίί. 134· 

2 03ηί30. III, 104-105; ϋ' 793- 

8 ]. ΜβγεηάοΓίί, ορ.οίί. 140 εί δαΓίοιιί ηοίο 64. 

4 Ν· θΓ6βθΓ3δ II, 828. 

δ). Μεγεηάοτίί, ορ.οίί., η. 65. 

6 θΓέ£θΓ35 II, 829-834· 
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δεπιάΐεηί ρ3δ ανοΐΓ έίε ίίέδ νίνεδ, 03Γ Ρΐιίΐοίΐιέε, ςηί ηνηίί έίέ ηοηιηιε 
πιέίΓοροΙΐίε ά’ΗεΓηεΙεε ρ3Γ ΙδίάοΓε ΙεΓ) ΙοΓδ άε Ια ρΓοηιοίίοη ερΪ5θορ3ΐε 
άε ηιηί Ι347> ^ δέ]οηΓΠ3 εηνίΓοη ηη αη αρίέδ 53 ηοηήηαίήοη α 
Οοηδίαηΐίηορίε, ΡΗίΙοίίιέε ίτοηνα ανεε θΓέ^θΓ3δ, αρΓέδ άεδ άίδοηδδίοηδ 
αηιίοαίεδ, ηη ΙεΓΓαίη ά’εηίεηίε1. Μαίδ Ιεδ άίδοηδδίοηδ δε ίΓοηνεΓεηί 
ίηίεπ-οιηρηεδ ρ3Γ 1η ηιοΓί ά’Ιδΐάοίε ΙβΓ. Εο ρΓεηιίεΓ ραίΓίαΓοΙιε ραΐαηιίίε 
άε Οοηδίηηίίηορίε ηιοηΓαίί, εη ε££εί, εη £ένπεΓ οη ηΐ3Γδ ΐ35°> ^Ρίο5 

ανοΐΓ οοεηρέ « δαίηίεηιεηί » 1ε ίΓοηε ραίπαΓεαΙ, ρεηάαηί ρΐηδ άε άεηχ 
αηδ 2. ϋε οαΓαείεΓε άοηχ εί άε ηιοεηΓδ ρητεδ, £θΓί ρίεηχ εί ίηδίΓηΐί, 

Ιιοη ί!ιέο1ο§:ίεη 3η δητρίηδ3, ΙδίάοΓε, (ΐηί δε άίδαΐί ίηδρίΓε ρ3Γ Όίεη, 

αίηιαίί ρΓορΙιέΐίδεΓ. II ρΓεάΐί αίηδί α Οαηί3οηζέηε ηη ρΐείη δηεεέδ άαηδ 
δα Ιηίίε οοηίίε Ιεδ Οέηοίδ άε Οαΐαία. Μαίδ Ιεδ ένεηεηιεηί άέπιεηίΪΓεηί 
δεδ ρΓεάΐείίοηδ εί ίΐ εη £ηί νίνεηιεηί αΐΐεείέ4. 2αε1ςηε5 αηηέεδ αρΓεδ 
δα ηιοΓί, ταρροΓίε Ογο§:ογ35 5, αΙοΓδ <ιη*οη ίαίδαίί, δείοη Γηδα^ε, ηιεηίίοη 
άαηδ Ιεδ ρΓίεΓΟδ ρη^ΐίςιηεδ 3 Γε^Ηδε άεδ ηοπίδ άεδ εηιρείεοΓδ εί άεδ 
ραίπαΓεΙιεδ ΟΓίΗοάοχεδ, 1ε ΙεείεηΓ, δαηδ άοηίε ρατ άίδίΓαείίοη, οπιίί άε 
είίεΓ Ιεδ ηοπίδ ά’ΑηάΓοηίε III εί άη ραίπαΓεΙιε ΙδίάοΓε. Εεδ Βγζαηίίηδ, 

ίοη]οηίδ δηρεΓδίΐίΐεηχ, νίίεηί Ιέ ηη ανεΓίίδδεπιεηί άη Οίεΐ, εαΓ ΑηάΓο- 

ηίε III αναίί Ιανοπδέ Ιεδ άοείΓΐηεδ άε Ραίαιηαδ εί 1ε ραίπαΓεΙιε ΙδίάοΓε 
Ιεδ αναίί Ιιαηίειηεηί ρΓοΙεδδέεδ. Μαίδ 1ε άίπιαηοΐιε δηίναηί, έ Ια ρπέΓβ 

άε ΠηιρέΓαίποε Αηηε άε δανοίε, 1ε ηοηι ά’ΑηάΓοηίε III £ηί άε ηοη- 

νεαη ηιεηίίοηηέ. 

Νοηδ ροδδέάοηδ ηη οεΓίαίη ηοηιβΓε ά’αοίεβ, άαίαηί άη ραίπαΓεαί 
ά’ΙδίάοΓε: 

ι. Εη αοηί 1347» ΙδίάοΓε ε1ιαΓ§:ε 1ε ηιείΓοροΙίίε άε ΡΗΠαάεΙρΙιιε άε νείΐ- 
Ιογ αηχ ϊηίέΓείδ άη ραίπαΓεαί άαηδ 1ε άίοοεδε άε δηιγΓηε6. 

2. Εε ιηεπιε ιηοίδ άε Ια ιηοιηε αηηέε, ΙδίάοΓε ταίίαείιε α Ια ιηείΓοροΙε 
ά'ΗοΓαεΙέε, Γενεείιέ άε Οΐιαποηροΐίδ, άείαοΐιε ρεη αηραΓαναηί, Ιογ5 

άε Ρηηίοη άεδ πιέίΓοροΙεδ ά’ΑΙαηίε εί άε δοίέποηροΐίδ7. 

3· Εη δερίεηιί)Γε 1347» ΙδίάοΓε οίίε έ οοηιραΓαϊίΓε άεναηί Ιηί 1ε ηιείΓο- 

ροΐίίε άε Οαΐίίζα8. 

1 Ε Μβγοπάοτίί, ορ.οίί. 141 · 
2 Οαηίαο. III, ιο6. 

3 Οαηίαο. III, 26. 

4 ΟΓέ^οΓαδ II, 870-871. 
5 θΓ6£ΟΓ&5 II, 879-880. 
6 Μίΐεΐ. εί Μύΐΐ. I, 256-257· 

7 ΜίΜ. εί Μϋΐΐ. I, 257. 

8 ΜίΜ. βί ΜδΠ. I, 27ι. 
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4. Οείίε ηιειηε αηηέε 1347. ΙβίάοΓβ ε1ιαΓ§;ε 1ε ηιέίΓοροΙιίε άε δεΒαδίε 
άε νείΙΙεΓ αηχ ιηίέΓέίδ άη ραΙπαΓεαί άαηδ δοη άίοεέεε1. 

5· Εη 1347 εηεοΓε, ΙδίάοΓε οοηΗπηβ Ραηίοήδαίΐοη άοηηέε ραΓ Γειηρε- 

τειίΓ αηχ ρΐηδ Ιιαηίδ άί^ηίίαίΓεδ εεείέδίαδίίααεδ άε Ια ιηέίΓοροΙε άε 
Τΐιεδδαίοηίςηε άε ροΠετ άεδ ογοΙχ ειΐΓ ΙεηΓ δΗαάιοη: έεοηοηιε, 
δαεεΙΙαίΓε, δΕεηοράγΙαχ, εάαΓίορΙιγΙαχ, άίΓεείεηΓ άε Ια δαεείΐε, ργο- 

ίεΐ^άίΐίοδ2. > . . 
6. Επ άέεειηϊ>Γ0 1348» ΙδίάοΓε ρπε 1ε ιηέίΓοροΙΙΐε άε νίζγε άε δε ^ιΐδί;ι- 

ίίεΓ άεδ αεεηδαίΐοηδ ροΓίέεδ εοηίΓε 1«.ί3. 

η. ΙδίάοΓε εηνοίε, 1ε ιηεπιε ηιοϊδ, ΟεοΓ&εδ ΡεΓάίεαδ αηρίέδ άη ηιείΓορο- 

Ιίίε άε νίζγε4. 

ϋεαχ αείιεδ ά’ΙδίάοΓε ηε δοηί ραδ άαίέδ: 

8. ΡαΓ 1ε ρΓεηήεΓ, άαίε νΓαίδεηιάΙαάΙειηεηί άε 1347> ΙδίάοΓε Ιένε 
Ιεδ εχεοιτπηαηίεαΗοηδ ρΓοποηεέεδ ραΓ Ιεαη XIV Οαΐεεαβ . 

9. ΡαΓ 1ε δεοοηά, ϋ αηίοπβε Ια άΐδϋπίηιίίοη άε 300 ΗγρεΓρέτεδ, Ιαΐδδέδ 

α 3ίε-8ορ1ιϊε6. 
Ό\ι ραίπαΓεαί ά’ΙδίάοΓε άαίεηί Ιεδ άέείδίοηδ δγηοάαΐεδ δηίναηίεδ: 

ι. Εη αοηί 1347. δγηοάε άέείάε Ια τευπίοη α ηοηνεαα άεδ ιηέίΓοροΙεδ 

ά’ΑΙαηίε εί άε δοίεποηροΚδ 7. 
2. Α Ια πιέπιε έροςηε, 1ε δγηοάε Γαίίαείιε πιοιηεηίαηέπιεηί 1 ένεείιέ άε 

Μοδγηοροϋδ αη ηαέίΓοροΙίίαί άε ΤΓα^αηοηροΗδ8. 

3· Εη δερίεπιάτε Ι347> 1£ δγηοάε Γαίίαείιε α Ια ιηέίΓοροΙε άε Ογζίοιηε 
1‘ένεεΐιέ άε Οαηοδ εί ίΓαηδ£εΓε α Ια ιηέίΓοροΙε άε ΡΗίΙαάεΙρΙηε Ιεδ 
ρΓέΓΟ^αίΐνεδ άε Ια πιέίΓοροΙε άε διηγπιε εί άεδ έραίεΐιίεδ ρϋίπ&τ- 

εαΐεδ άεδ ϋεηχ ΡΙιοεέεδ9. 
4. Α Ια πιέιηε έροςαε, 1ε δγηοάε εοηίίηηε 1ε εΙίΓγδοάηΙΙε άε Ιεαη VI 

Οαηίαεηζέηε δοηηιείίαηί άε ηοηνεαη Ια Κηδδϊε εηίίέτε αη ηιέίΓο- 

ροϋίε άε Κΐεν. 3ο ηί δοαηιίδ αη ιηέίΓοροΗίε άε Ινίεν εί άε ίοηίε Ια 
Κηδδίε Ιεδ ένέεΐιέδ άε Οαΐΐίζα, ΒοΙοηάίιηεΓοη, Κΐιοΐιηίη, ΡεΓε- 

πιίδίΐιΐίη, Εοηίζ&οη εί ΤοηΓοάοη 10. 

Μίΐεΐ. εί Μΰΐΐ. I, 258. 

Μίΐεΐ. εί Μύΐΐ. I. 258. 

Μϋίΐ. βί Μύΐΐ. I, 284'285. 

Μ1Μ. εί Μύΐΐ. I, 2δ5* 

ΜΠεΙ. βί Μϋΐΐ. I, 286 - 287· 

ΜΜ, εί Μύΐΐ. I, 275'276· 

Μϋίΐ. εί Μϋΐΐ. I, 258 - 26ο. 

Μίΐεΐ. εί Μΰΐΐ. I. 200. 

ΜΠςΙ. εί Μϋΐΐ. I, 201. 

Μίΐεΐ. εί Μύΐΐ. I, 267. 

5- Εη δερίειηάΓε 1348» 1ε δγηοάε Γαίίαείιε Ια πιέίΓοροΙε άε ΡΑηείεηηε 
ΡαίΓαδ α Ια ιηέίΓοροΙε άε Μοηεηιάαδίε *. 

Εηίίη άεηχ αείεδ: 

6. Βέ§;1αηί αηε αί£αΐΓε ραΓίίειιΙίεΓε 2; εί 

7· ϋεηχ αίίαίΓεδ ρπνεεδ8. 

δοηδ 1ε ραίΓίαΓεαί ά’Ιδίάοίε £ηί £οηάέ, αηχ ΜέίέοΓεδ, 1ε ηιοηαδίεΓε 
άε ΡαΓοΙιίάίαεΓε εί ρτοίοηιαΓίγΓ Είίεηηε, εη ΐ35°4· δοηδ δοη ραίπαΓεαί 
ίηί έ^αΐεηιεηί Γέίαβίί 1ε ραίπαΓεάε άε }έπΐ5α1ειη, Εαζατε, 9ΐιί αναίί έίέ 
άεροδέ ραΓ άεαη XIV Οαΐέεαδ, δαΓ Ιεδ εαίοηιηίεδ άε ΟέΓαδΐηιε, ηοτηιηέ 
α δα ρΐαεε. Εε δηΐίαη άΈ§Ύρίε, ΝαΓΓ Εάάίη ΚΙιαΓδαη εοηίίΓηια Ιεδ 
άΓοΐίδ άε ΓΕ^Κδε οΓίΙιοάοχε άε άέΓηδαΙεπι, ροηΓδηΐνΐί ΟέΓαδΐηιε εί 
ιηοηίΓα ηηε §ταηάε ίοΙεΓαηεε α Ρέ^&Γά άεδ ΟΓίΙιοάοχεδ6. 

Κ.. ΟυίΡΒΑΝϋ 

1 Μίΐεΐ. εί Μϋΐΐ. I, 274*275* 

2 Μίΐεΐ. βί Μϋΐΐ. I, 272-274· 

3 Μΐ3ε1. εί Μϋΐΐ. I, 276-284· 

4 Οεάεοη, Πατριαρχικοί Πίνακες, 425· 

δ Οεάβοη, ορ.είί. 425· 
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ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΕΙΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΑ 

Μέχρι του νυν οι πάπυροι χαΐ τά όστρακα ελάχιστα άπησχόλησαν τους 
μελετητάς τής υμνογραφίας *. Ή σημασία των έν τοΰτοις τοσον διά ^τήν 
μελέτην τής προβυζαντινής υμνογραφίας {ήτοι μέχρι του Τ' μ.Χ. αΐ.) δσον 
καί διά την κατανόησιν τής εξελίξεως καί διαμορφώσεως των κατόπιν ποιη¬ 

τικών ειδών είναι μεγάλη, ώς καταφαίνεται έκ των δυο κειμένων περί ών 

ευθύς ό λόγος. 
Τό πρώτον κείμενον γεγραμμένον επί οστράκου εύρέθη μέν εις την περι¬ 

φέρειαν τών αρχαίων Θηβών τής Αίγυπτου, εδημοσιευθη δέ προσφάτως ως 
ανώνυμον πεζόν κείμενον υπό τον τίτλον « Ν&ΓΓ&ίίνε ο£ Λε Κ,εδίίΓΓεοίίοη » 

( = Διήγησις τής *Αναστάσεως) υπό I. 0< Ταΐί; καί ΟΙαϊτο Ργοηοχ . Οι 

1 Ή μόνη γενική μελέτη καί παρουσίασις τοΰ μέχρι τοϋ έτους 1937 δημοσιευ- 

θέντος ύλικοΰ εΰρηται έν τοΐς υπό Η. I, ε ο 1 ε γ ο φ συνταχθεΐσιν άρθροις « ΟζίτΆ^β. » 

καί « Ραργηαε > έν ϋΑΟΕ, τ. 13 ( 1937 ), στ. 70 ■ 112 καί 1370 - 1520, όπου δίδε¬ 

ται καί εκτενής βιβλιογραφία. Έκ τών έκεΐ συζητουμένων παπύρων καί οστράκων 
Ιλλείπουν άτυχώς τά υπό \ν. Ε. Ο γ μ να καί Η. Ο. Ε ν ε 1,γ η \Υ 1ι ί ί ε δημοσιευ- 

θέντα (κατά τό πλεΐσιον ) όστρακα τά άνευρεθέντα κατά τάς άνασκσφάς τοΰ μονα¬ 

στηριού τοΰ Αγίου Έπιφανίου (ΤΙιε ΜοηδδΙετγ οί Ερίρίααηίυδ &ί ΤΗεύεδ, ί. II: 

Οορίϊε &πά Οτεείί ΟδίτΕΟΕ απά Ραργπ, έν τή σειρά « ΡιΛΙίο&ίίοπβ οί ί&β Μο- 

ΐΓοροΠίαη Μυδευιη οί Ατι, Εβγρίίαη Εχρβάΐίΐοη », άρ. IV, έν Νέ<? Ύόρχη, 1926). 

Τά ώς άνω δύο άρθρα περιέχουν ού μόνον ύμνογραφικά και λειτουργικά κείμενα 
αλλά καί επιστολής, λόγους καί έν γένει παπύρους Χριστιανικού περιεχομένου κατά 
τό πρότυπον τών ύπό Ο. V ε 5 3 ε 1 γ δημοσίευσεισών δύο συλλογών « Εβδ ρΐυδ 
αηοίεπίδ τηοηηιπεηΐδ <3ιι ΟΗηδίΐΕηίδηιε εεπίδ δατ ραργπΐδ » έν Κ. ΟταίΜη- 

Ρ. Να η, Ραΐτοΐοβία Οπεηίαΐίδ, τ. IV (τεΰχος β' ), σσ. 95-210 ( + 3 πιν.) και 
τ. XVIII (τεΰχος γ'), σσ. 343-511. Μικράς αξίας είναι ή συλλογή τοΰ Ο.^άβ! 

Ογ απά ε, Εϊί«Γ£Ϊαε, ρτεεεδ, Ιιγιηηί Οιπ3ΐί*ηοππη ε ραργπδ εοΐΐεοΐΐ ( β' έκδο- 

σις, έν Νεαπόλει, 1934) δημοσιευθεΐσα ώς τρίτος τόμος τής « ΒίΐάίοΙεΟΕ ΡΠοΙοβΐεα 
Εοίίτεάο». Χρησιμωτάτη θά ήτο ή σύνταξις συστηματικής βιβλιογραφίας τών μέχρι 
τοϋδε δημοσιευθέντων κειμένων κατά τό πρότυπον τής ύπό Κ. Α. Ρ & ε ^ καταρτι- 

σθείσης βιβλιογραφίας τών περιεχόντων κλασσικά κείμενα παπύρων ( ΊΙιε Οτεεί^ 

Επά ΕΕίίπ ΗΙεΓΕΓγ ίεχίδ ίτοπι Οτεοο-ΚοπίΕπ Ε^γρί, Απη ΑγΙιογ, 1952). 
2 Οτεείί ΟδΙτασΕ ίη ίθε ΒοόΙεΪΕΠ ΕιΒγεγυ εΙ Οχίοτά, έκδ. ύπό Ι· Ο. ΤειΙ 

καί ΟΙειγο ΡτεΕίιχ, τ. II ΟβΙγεοε οί ίΐιε Κοιβειι επΟ ΒγζΕπίίη ρεποάδ, 

εν Λονδίνο; 1955 («Εβγρί ΕχρΙοΓΕίίοη δοεϊείγ, Οταεεο - Κοπιεπ ΜεπιοΪΓδ», άρ. 

33), σσ. 384-385 (οστρακον ύπ’ άρ. 2166). Κατά την μαρτυρίαν τής ΡτεΕυχ το 

εκδόται χρονολογούν τό οστρακον (έκ τοΰ τύπου τής γραφής) είς τον Ζ' 
μ.Χ. 1 2 * * *. Διά την ευκολίαν τοΰ αναγνώστου αναδημοσιεύω ενταύθα τό κεί- αι. 

μενον πιστότατα ώς έδημοσιεύθη ύπό τών εκδοτών8. 

Τ Άρχαν- 

γελιγή δνναμις 
επί τφ μνέματι 

και φιλαξοντης άπε- 

5 νεκροθεσαν. Ές τούτο Μαρία¬ 

ν τον τάφον ζητούσαν τον άρχαν 
τον τό σομα έκέλενσαν τον άδϊπω- 

ριν άσθενην αυτών έμενενσεν την 
παρθ(ένον) τορονμένος είρηνη θ( ) άναστάς 

10 έκ τών νεκρών κε τοξασε- 

νδος άπεκελίσθηι ό λίθος έκ τών 
πματιτιωσε στρατιώτη άπενεκ- 

ρώθνσαν τας [..]. ωρωμεν 

άνω τμήμα τοϋ οστράκου ( τό καί σημαντικώτερον διά τό ήμέτερον κείμενον) δεν 

άνευρέ&η ύπ* αυτής κατά τον έλεγχον καί παραβολήν τών σημειώσεων τοΰ έν τφ 

μεταξύ άποβιώσαντος ΤεϊΙ. Τό τμήμα τούτο δεν έχει εύρεθή μέχρι σήμερον, ως μοι 

έπληροφόρησεν ή διεύθυνσις τοΰ Αδίπυοίεαπ Μιΐδβππι, οπού εύρίσκονται σήμερον 

τά έν λόγφ όστρακα. 

1 Έκ φωτογραφιών τών δύο ύπολοίπιον τμημάτων τοΰ οστράκου ( άς εύγενώς 

μοι παρεχώρησεν τό Αδίπυοίεαπ Μιΐδεαιη) ήδυνήθην νά παραβάλω τον τύπον τής 

γραφής μετά τών Βυζαντινής εποχής παπύρων τών έκδοθέντων φωτοτυπικώς ύπό \ν. 
3Ηιιί)ΕΓί;, Ρερυγϊ Ογε6οε6 ΒεΓοΙϊηεπδεδ (« Τα&ιιίΕε ϊπ ιΐδΐιπι δεΗοΙαππη», 

άρ. 2, έν Βόννη 1911) καί τών πινάκων τών Βυζαντινών παπύρων τών δημοσιευθέν- 

των ύπό Α. Ηείδεηύει-^-Ε. \νεη£ει·(νεΓδίίεπίΙίοΙιιιη^επ Ευδ <1ετ Ρε- 

ΡΥΓΠδ - δΕΐηηι1υη£ άετ Κ. Ηοί - ηηά δίΕΕίδύΐδΙίοΙΙιεΙί ζιχ Μΰπείιεη, I : Βγζ3η- 

ίϊπίδοΐιε Ρερυγϊ, έν Λειψίςι 1914 ), οΐτινες καί φέρουν σαφή ενδειξιν τοΰ έτους καθ' ό 
έγράφησαν. Έκ τής συγκρίσεως αυτής κατο^ρύωσα νά προσδιορίσω άκριβέστερον ώς 

χρονολογίαν τοϋ ήμειέρου οστράκου τό τέλος τοΰ Τ' καί τάς άρχάς του Ζ' αί. Έξ 

όλων τών κειμένων τής εποχής αύτής τό έν λόγω οστρακον παρουσιάζει μεγίστην 

συγγένειαν προς τον Βερολίνειον πάπυρον 10567 τον περιέχοντα τά Διονυσιακά τοΰ 

Νόννου (πίναξ 44β παρά 8ο1ιιι1)ΕΓΐ: ), όστις χρονολογείται επ’ ίσης είς τό τέλος τοΰ 

Τ' καί τάς άρχάς τοΰ Ζ’ αί. Ή μόνη διαφορά μεταξύ τών δύο έγκειται εις τό ότι 

έν μέν τφ όστράκφ τά γράμματα είναι κατά τό μάλλον είς ορύ-ίαν στάσιν έν φ έν 

τφ παπύρφ παρουσιάζουν ίσχυράν κλίσιν προς τά δεξιά. 

2 Κατά την ύπό τών εκδοτών ακολουθούμενην μέθοδον, τό κείμενον δημοσιεύε¬ 

ται μέν ώς εχει έν τφ όστράκφ οσον άφορρ είς τά σωξόμενα γράμματα, έν ω προσ¬ 

πάθεια καταβάλλεται όπως διαχιορισθουν αί λέξεις καί προστεθούν οί τόνοι καί ή 

στίξις όπου τοΰτο είναι δυνατόν. Είς τό ύπόμνημα αναγράφεται ή κατά τήν κρίσιν 

τοΰ εκδότου ορθή γραφή συμφώνως προς τούς κανόνας τής Ελληνικής γλώσσης. Τό 

ύπόμνημα τών έκδοτών κατεχώρισα είς τήν έπομένην ύποσημείωσιν. 
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των διπαθον [ ] 

15 καί προς άλληρο [ 

καί Μαρία αρα [ 

’Ιονδαία και. [ 

καν του αγι... [ 

την τον Σωτή[ρος 

20 ημον την τι. [ 

άγγελοϊκους [ 

ετιντεδιμ / 

τιντεγενρ [ 

καθος είπε [ 

25 εσκελευσ 
ανεστιπ [ 

ρον... [ 

Οϊ έκδόται παρά χάς προσπάθειας αυτών όπως βελτιώσουν τό ανωτέρω 
κείμενον δεν ήδυνήθησαν νά τό αναγνωρίσουν1. Τό αυτό δΰναται νά λεχθή 
καί περί των βιβλιοκριτών του εις δν τούτο εδημοσιεΰθη τόμου 8. Μόνος ο 
γνωστός παπυρολόγος Β. Κ. Κοεδ, καθηγητής του Πανεπιστημίου τοΰ Ο^γ- 

<ϋ£ί, ύπέδειξεν εις μίαν εκ των βιβλιοκρισιών αύτοΰ3 4 δτι τό υπό συζήτησιν 
όστοακον πιθανώς περιέχει αρχαΐόν τινα ύμνον άνάλογον προς τον έν τφ 
παπυρω ύπ* άρ. 1029 του Βρεττανικοΰ Μουσείου, οότινος ή άρχή » Η ασω- 

ματος φύσις των Χερουβίμ...» \ Ό ορθόδοξος αναγνώστης καί ο εντριβής 

1 Οίίτω προτείνουν οΰτοι τάς έξης βελτιώσεις : έν στ. 1 - 2 « άρχανγΜ, » (βίε), 

στ Β: « μνήματι », στ. 4 - 5: «και οϊ φυλάσσοντες άπενεκρώθησαν», στ. 5: «εις», 

στ 6: «τόν τάφον », στ. 7: «σώμα», στ. 10-11: «Κύριε δοξάζοντας» (μ*τ* ερω¬ 

τηματικών ), στ. 11: « άπεκυλίσθη», στ. 12 : « μνήματι οϊ στρατιώται άπενεκρώθησαν », 

στ. 15: «άλλήλονς » (μετ’ ερωτηματικού), στ. 20: «ημών», στ. 21 : « άγγελωονς », 

στ. 24: «καθώς είπε». _ . , 
2 Ήλεγξα προσωπικώς τάς κάτωθι βιβλιοκρισίας, ας ανεΰρον τη βοηθειρ της 

Ασπόε ΡΒΠοΙοείςΐιιβ (τ. XXVI - XXXI, 1955 - 1960): *Υπδ Β. *.*««« 
«ΟΙαβΒίοαΙ Κενίετν >, Ν.2. τ. VII (1957), σσ. 79 -80 και εν « ΙοητηαΙ ο£ Ηεΐΐε- 

ηίο δίυάΐεδ», τ. ΕΧΧνίΙ ( 1957), σ. 846* ύπό ]. εν « Απαβποαη Ιουτη&Ι 
ο£ ΡΜ1ο1ο87>, τ. ΕΧΧΙΧ ( 1958), σσ. 92 -95· καί ύπό Ν. Εετνίδ, εν < Οΐαδδΐ- 

οαΐ ΡΙαϊΙοΙοβΥ », τ- ΕΙΙΙ ( 1958), σ. 42. 
3 Έν «Ο1&δ5ΐο&1 Βενίε^», ένθ’ άνωτ., σ. 79. ι 
4 Ό πάπυρος ουτος εδημοσιεΰθη τό πρώτον ύπό Ε. Ο. Κβηγοη και Η· I. 

ΒβΠ έν τώ τρίτω τόμφ των ΟτεεΕ Ρ*Ρ7Π ίη ΒγΙΗΛ Μηδβαπι ( εν Λονδινφ 
1907 ) σ. 284. Άνεδημοσιεύθη ύπό Ρ. Μ α α 5, ΕπΐΗδγζαηΙιηιδε1ιε Κιτεΐιεηροε- 

δίο («Η Βϊοίζτηαηηε ΚΙείηε Τβχίε >, άρ. 52/53), β' έκδ. έν Βερολίνφ 1931 και 

ύπό Η. Εβρεχες, < Ηγηιηεδ », ΒΑΟΕ, τ. 6- (1925), στ. 
ργη3δ>, ένθ5 άνωτ., στ. 1417-1418, οπού και η λοιπή βιβλιογραφία. Πβ. επ ίσης 
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περί τήν Βυζαντινήν ΰμνογραφίαν δεν θά δυσκολευθοΰν νά αναγνωρίσουν 
εις τό κείμενον τών δέκα πρώτων στίχων, παρά τάς μέχρι παραμορφώσεως 
τών λέξεων ανορθογραφίας, τό γνωστόν Άναστάσιμον άπολυτίκιον τοΰ β' 
ήχου τό άρχόμενον «Άγγελικαϊ δυνάμεις επί τό μνημά Σου...» Κ Ώς προς 

τους λοιπούς στίχους δεν κατώρθωσα νά αναγνωρίσω τό κείμενον εξ ού 
προέρχονται, εάν ύποτεθή ότι άνήκον εις γνωστόν τι κείμενον. Κατά τήν 
έμήν άποψιν, ώς γίνεται φανερόν έξ εκφράσεων, οΐον «άπεκνλίσθη ό λίθος» 

(στ. 11), «στρατιώται άπενεκρώθησαν» (στ. 12), «καί Μαρία» (στ. 16), 

«αγγελικούς» ( = αγγελικός; στ. 21), «έσκύλενσεν» (; στ· 25), «άνέστη» 

( στ. 26), τό έν λόγφ κείμενον ήτο εί'τε ύμνος τις σχετικός προς τό προη- 

γοΰμενον άπολυτίκιον είτε, τό καί πιθανώτερον, πεζή άπόδοσις καί ανάλυ¬ 

σές τούτου. "Ενιαι έκ τών λέξεων πιθανόν νά είναι κοπτικαί. 
Ή χρησιμοποίησις οστράκων ώς γραφικής ύλης ούχί μόνον έν τοΐς σχο- 

λείοις αντί προχείρου ή δι’ ά’λλας εφήμερους άνάγκας, οΐον τήν τήρησιν 
λογαριασμών, σημειώσεων κλπ., αλλά καί διά σοβαρωτέρους σκοπούς (ελλεί¬ 

ψει άλλης γραφικής ύλης ή δι’ ένδειαν ) καί δή καί διά τήν αντιγραφήν λει¬ 

τουργικών κειμένων έχει έπαρκώς πιστοποιηθή2, ή δέ ορθογραφία τοΰ 
ανώτερο) κειμένου ούδένα άσχολοΰμενον περί ανάλογα κείμενα θά ξενίση. Ή 
Ελληνική γλώσσα εύρίσκετο ήδη έν ταχείς* παρακμή εις τήν άλλοτε Έλληνι- 

κωτάτην χώραν τών Πτολεμαίων καί υποκαθίστατο ταχέως εις ολας τάς φά¬ 

σεις τής ζωής υπό τής κοπτικής. Χάριν παραδείγματος καταχωρίζω ένταΰθα 
τό έν τή αυτή ώς καί τό ύπό συζήτησιν όστρακον συλλογή καί έν τφ αύτφ 
τόμφ δημοσιευόμενον όστρακον ύπ’ άρ. 2158 τής αυτής ώς καί εκείνο έπο- 

χής, δ'περ όρθώς καί αδιαμφισβήτητος άνεγνωρίσθη ύπό τών εκδοτών ώς 

Ε. ΡοΙΠετί, ΙπΐΙΐο. Η37πιηοηιιη, τ. II (« δΐιιάί ε Τεδίΐ », άρ. 212, έν Βατι- 

κανφ, 1961), σ. 7. 

1 Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν ευρίσκει τις παρά Ε. ΕοΠίετί, ένθ’ άνιοτ., 
τ. I ( 1961), σ. 14. Παραδόξως τό άπολυτίκιον τούτο δεν περιελήφθη εις τήν υπό 
Λν. ΟίΐΓϊδί-Μ. Παρανίκα, ΑηΙώο1ο£Ϊ3 0τ3εε& εαππίητιιη Οΐιπδίί&ηοηιιη, 

έν Λειψία 1871 (οπερ τοΰ λοιπού θά άναφέρηται ώς ΟιπεΙ - Παρανίκα, Ανθολο¬ 

γία), οιτινες έν τούτοις παρέθεσαν πάντα τά λοιπά Αναστάσιμα απολυτίκια. 

2 Πβ. Η. Εεείετες, * ΟβΙγάΙζά », ένθ’ άνωτ. Εις ταΰτα πρόσθες πλεΐστα 
έκ τών ύπό Ο γ η πι -λν ΐιίΐιβ, ένθ5 * άνωτ. δημοσιευθέντων ώς καί έκ τών οστράκων 
τής Βοά1βΪ3.η, χά ύπ* άρ. 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 καί 2168. Περί οστρά¬ 

κων γενικώς βασική είναι ή εργασία τοΰ ϋ. 'ΉΓΠο&εη, Οτίεείιΐδοΐιε ΟδΙτα^Η αυε 
Αε^γρίεη ιιηά Νιιόίβπ, εις 2 τόμους, έν Λειψία 1899. Νεότερα βιβλιογραφία παρά 
Ε. Ζ ϊ ε ό ά γ ί Η, έν Ρ&υΙγ - \νΐδ5θ^α Ε..Ε., τ. 182 ( 1942), στ. 1686 - 1687. Κατά¬ 

λογον τών μέχρι τοΰ έτους 1940 δημοσιευθεισών συλλογών οστράκων εύρίσκει τις 
παρά IV. ΡβΓεηι&ηδ-Ι. V ε γ § ο 1: ε, Ρ3ρ3ΓΓθ1ο§Ϊ3ε1ι Ηαηάΐιοείε ( έν Λουβαίνη 
1942), σσ. 14 - 15. Πβ. επ’ ίσης Α. Β β. ΐ ά ί 11 ε, ΤΓ33ΐέ ά’είυάεδ Β^ζ&ηϋίηβδ ( έκδ. 
ύπό Ρ. Εεπιετίε), τ. II, Εβδ ρ3.ργπΐ8 ( έν Παρισίοις, 1955), σσ. 25-26. 
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περιέχον τον τρίτον στίχον του μβ' ψαλμού («έξαπόστειλον το φως σου και 
την άλήθειάν σον αυτά με ώδήγησαν και ηγαγόν με εις όρος άγιόν σου καί 

εις τα σκηνώματά σον»). Τό επί του οστράκου κείμενον έχει ως εξής: 

Τ 
Αποστνλος το φων 
σον και τη αληθι 
αν σον αντα μιο- 

5 ν και εγεσαν και 
εγαγων με κύριε 
ες τω λωτον άγιον 
σου και ες τα σκενω- 

ματα σον ϊ 
10 ! ν απόστο¬ 

λος ϊ 

/ 

Ή σημασία τής άνακαλύψεως του Αναστάσιμου απολυτίκιου τού πλα¬ 

γίου β' ήχου επί οστράκου χρονολογούμενου από του Ζ μ.Χ. αί, δεν δυναται 
νά διαφύγη τήν προσοχήν ουδενός μελετητού τής υμνογραφιας. Διότι παρέ¬ 

χει πρώτης τάξεως άπόδειξιν δτι τδ έν λόγιο τροπάριον είναι προγενέστερον 
του υποτιθεμένου ως ποιήσαντος τούτο Ίωάννου του Δαμασκηνού, εις δν 
κατά παράδοσιν αποδίδονται τά τε Αναστάσιμα απολυτίκια δλων των ήχων 
ως καί τό συνολον των ως ανωνύμων φερομένων ύμνων τής “Οκτωήχου1. 

1 Αγνοώ πόσον αρχαία καί πόσον αξιόπιστος είναι ή σχετική παράδοσις, εις ην 

άναφέρονται πάντες οί μελετηταί χωρίς καί νά τήν προσδιορίζουν. Κατά τήν μαρ¬ 

τυρίαν του I- Α. Ρ σι θ γ ί ε ί η δ, Βϊθΐΐοΐΐιεεα Οτ&βοα (νέα εκδοσις επιμελείς Ο. ΟΗ. 

Ηατίβδ), τ. IX, σσ. 738-739 (πβ. καί Μί^ηε, Ρ.0., τ. 94, στ. 57 -58), αί έν 

Βενετίρ. εκδόσεις τής ’Οκτωήχου εφερον εν αρχή ξυλογραφίαν παριστώσαν τον Ί. 

Δαμασκηνόν, ό Ε. Ιθεταπά ( ΒΛΙίο&ΓαρΗΐε Ηεΐΐεηίφίε XV** οί XVI* δίέοΐβδ ) 

καταγράφει εννέα εκδόσεις τής Όκτωήχου μεταξύ 1520 - 1589 χωρίς ούδεμίαν ένδειξιν 

περί άποδόσεως αυτών εις τον Δαμασκηνόν. Πρώτη έντυπος ’Οκτώηχος εις ήν άναφέρεται 

οΰτος ώς συγγραφεύς είναι ή έν έτει 1610 τυπωθεΐσα έν Βενετίςι (πβ. Ο. άπ Ρτβδηβ 

ά π Ο π η £ β, ΟΙοδδΕΠιιιη αά δεπρίοτεδ ιηεάΐΗε εΐ ίηΐίιπαβ ΟΓ&βείίαΙίδ, έν Λουγ- 

δούνω 1688, τ. Α', στ. 482) Τήν παράδοσιν αυτήν συνεχίζουν καί αί σύγχρονοι εκδό¬ 

σεις· πβ. «'Οκτώηχος του έν άγίοις Πατρός ήμών Ίωάννου τον Δαμασκηνού...», έν 
Άθήναις, Μ. Σαλίβερος [ 1947 ], σ. ( ζ'1· Ειδική έρευνα δέον δπως διεξαχΟή εις τά 
πολυάριθμα χειρόγραφα τής Όκτωήχου. *0 Ρίΐθπείπδ, ένθ’ άνωτ.,^ αναφέρει μόνον 

έν χειρόγραφον δπερ έφερε διά νεωτέρας χειρός ( υπό Μάρκου Μαμώνου ) τον τίτλον 

«Ίωάννου Δαμασκηνού ή >Οκτώηχος...». Ή παλαιοτέρα γνωστή μαρτυρία, καθ' δσον 

γνωρίζω, εύρηται είς τήν ύπό ανωνύμου «Άπόδειξιν περί των Ιεροσολύμων» (Μ ί- 

^πε, Ρ.Ο., τ. 133, στ. 989) γενραμμένην εις δημώδη Ελληνικήν μετά τον ΙΕ' αί. 

(πβ. Κ. Κ γ σπίθα οΐι ετ, Οεδείιίεΐιΐε άετ Βγζπηίίηίδοθε ΕΠίεταΙπτ, β' έκδ., έν 

14'12 -1962 
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Είναι χαρακτηριστικόν επί του προκειμένου οτι δ αείμνηστος καθηγητής Ο. 

ΟίαηηθΙΠ δρμώμενος εξ εσωτερικών λόγων είχε θεωρήσει προ τής δημο- 

σιεύσεως του ανωτέρω οστράκου τό ύπό συζήτησιν άπολυτίκιον ως ποιηθέν 
εις εποχήν πολλφ άρχαιοτέραν τού Δαμασκηνού “Ιωάννου Χ. Τούτο έρχεται 
νυν νά βεβαίωση άναντιρρήτως τό ήμέτερον ταπεινόν Θηβαϊκόν ό'στρακον, 

δπερ έπ“ ίσης δεικνύει δτι οίαδήποτε καί άν ήτο ή προσωπική συμβολή τού 
Ίωάννου τού Δαμασκηνού εις τήν σύνταξιν τής “Οκτωήχου (πβ. προηγου* 

μένην ύποσημείωσιν), πολλοί εκ των εκεί διασωθέντων ανωνύμων ύμνων 
παρελήφθησαν εκ των ήδη από παλαιών χρόνων ύπαρχόντοιν καί εν ταΐς 

έκκλησίαις επί μακρόν ψαλλόμενων. 

Ή ανωτέρω άνακάλυψις, ώς καί αί συνέπειαι αύιής διά τον καθορι¬ 

σμόν τής τε εποχής καί τής γνησιότητος τών άνωνύμως φερομένων ύμνων 
τής Όκτωήχου, υπενθυμίζει παρομοίαν άνακάλυψιν έπισυμβάσαν έν ετει 
1938 κατά τήν δημοσίευσιν τού τρίτου τόμου τών παπύρων Κγίαηάδ2, ήτις 
καί θέτει επί τάπητος τό ζήτημα τής δημιουργίας καί έξελίξεως τού ποιητι¬ 

κού εκείνου είδους τού γνωστού ύπό τό ό'νομα «κανών». Εύρέθη δήλον δτι 
μεταξύ τών εκεί δημοσιευθέντων παπύρων καί πάπυρός τις τού Ζ' αί. περιέ- 

χων απόσπασμα κανόνος τινός, έξ εποχής κατά τό φαινόμενον άρχαιοτέρας 
τής τών φερομένων ώς ιδρυτών τού ποιητικού τούτου είδους Άνδρέου τού 
Κρήτης καί Ίωάννου τού Δαμασκηνού8. Ό εκδότης τού παπύρου δεν ήδυ- 

νήθη νά αναγνώριση τό ύπ’ αυτού έκδοθέν κείμενον εί μή κατά τήν διόρΟω- 

σιν τών δοκιμίων (τή ύποδείξει τού Ο. Ηδε£ ), έπραγματεύθη δέ τό δλον 

Μονάχφ 1897, σ. 421) καί δημοσιευθεϊσαν τό πρώτον υπό Λ. Άλλατίου (έν «Συμ- 

μίκτοις»). Ό ανώνυμος συγγραφεύς τούτης περιγραφών ιήν Λαύραν τοΰ Αγίου Σάββα 

γράφει μεταξύ άλλων : «Αυτόν έναι και τό κελλήν τοΰ άγιου Ίωάννου τον Δ αμασκη- 

νοϋ. Αντοϋ έγραψεν τό νΑξιόν έστιν ώς αληθώς, ομοίως και την Οκτώηχον». 

Δεδομένου δτι παρομοίαν παράδοσιν μαχαίως θ’ άναζητήση τις παρά τοϊς βιογρά- 

φοις τοΰ Δαμασκηνού, υποψιάζομαι οτι αύτη είναι προϊόν τών Άγιοσαββιτών μονα¬ 

χών δημιουργηθεΐσα ώς καί άλλαι ανάλογοι παραδόσεις περί εικόνων έζωγραφισμε¬ 

νών ύπό τοΰ Αποστόλου Λουκά κλπ. Ή γενική τάσις παρά τοίς συγχρόνοις μελε- 

τηταϊς είναι νά αποδίδουν είς Ίωάννην τον Δαμασκηνόν ολους τούς έν τή Όκτωήχψ 

άνοινύμους ύμνους (πβ. Οΐιτΐδί-Παρανίκαν, Ανθολογία, σ. ΧΚΙ). 

1 Είς τό άρθρον αύτοϋ Τέϊποϊ£η3£θ3 Ρίΐίπδίίμυεδ Οτεεδ εη ί&νβπΓ ά’πη 

αρρΣίπίϊοη άπ ΟίΐΓίδΙ; τεδδΐΐδείΐέ ά 1& νίβετε Μππε, ΚΕΒ, τ. IX (1953), σσ. 106 -119. 

2 ΟαίΠο^αε οί Πιε Οτβεθ αηά Βαίΐη Ρ&ργπ ίη ίθβ Ιοίιη Κγ1&ηάδ ΕϊΒγ&γυ, 

Μαηοΐιεδΐει·, τ. III, έκδ. ύπό Ο. Η. Κ. ο θ ε γ 1; δ ( Μ^ηεθεδίετ, 1938 ), σσ. 28 - 35, 

άρ. 466. Ώς φαίνεται έξ ήαιεσβεσμένων αραβικών τινων χαρακτήρων ύπό τό παρόν 

κείμενον, τούτο έγράφη μετά τήν ύπό τών Αράβων κατάκτησιν τής Αίγυπτου, ήτοι 

μετά τό έτος 642 (ή 646 πβ. Ο. 08ίΓ0£θΓ3ΐτγ, Οεδούίοΐιΐε άβδ θγζ3ηίϊηί- 

δοθεπ δία^ίεδ, έν Μονάχφ 1940, σ. 72 ). 

3 Περί τής σχετικής παραδόσεως πβ. καρτερώ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτ©δ ΛΒ' 5 
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ζήτημα συνοπτικώς μόνον. Επειδή, καθ’ όσον γνωρίζω, ή άνακάλυψις του 
πάπυρου τοΰτου καί ή σημασία αύτοΰ διά τον καθορισμόν τής γενέσεως 
καί εξελίξεως του κανόνος έ'χει παρέλθει γενικώς απαρατήρητος 1, έθεοδρησα 
σκόπιμον όπως έπιστήσω ενταύθα τήν προσοχήν των μελετητών τής Βυζαν- 

τινής ΰμνογραφίας επί του πάπυρου τοΰτου καί αναπτύξω συγχρόνως τάς 
απόψεις μου επί τινων εκ τών προβλημάτων άτινα ή άνακάλυψις του κει¬ 

μένου τοΰτου εγείρει. 
'Ο υπό συζήτησιν πάπυρος άποτελεΐται εξ ενός καί μόνου φΰλλου (εις 

άσυνήθως καλήν κατάστασιν διατηρούμενου), δπερ έχρησιμοποιήθη προς 
γραφήν του παρόντος μετά τήν άπόξεσιν παλαιοτέρου τίνος κειμένου (πα¬ 

λίμψηστος). Τό φΰλλον τοΰτο είναι μέν γεγραμμένον κατ’ άμφοτέρας τάς 
πλευράς (τοοίο καί νοτεο}, αλλά κατά τρόπον δεικνΰονια ότι τοΰτο δεν άνή- 

κεν εις κώδικά τινα άλλ’ ήτο εξ αρχής ανεξάρτητον8. Τό κείμενον έν μετα- 

γραφή έχει ώς εξής8: 

εϊ όφθέντι έ(ν) φλογι κ(αϊ) εν τή καμίνω 
δροσίσαντι τό πϋρ. δν οί παϊδες 

5 ύμνοϋντ(ες) ελεγον εύλογ(είτε) τά έργα Κ(νρίο)ν 

Λόξα έν υψίστοις Θ{ε)φ. τφ έν τφ στ(αυ)ρφ 
προσηλοοθέντι έν σαρκί. κ(αϊ) έκονσίως 
παθό(ν)τι δι' ήμάς δν οί παιδες ύ(μνοϋντες κλπ.) 

Δόξα έν υψίστοις Θ(ε)φ' τφ τρνημέρω 
10 άναστάντι έκ τώ(ν) νεκρών. κ(αι) έν Γαλι¬ 

λαίο, όφθέντι μαθηταϊς. δν οί παϊ- 

δες ύμνοϋ(ντες) ελεγον ευλογείτε τά έργα Κ(νρίο)υ 
Χαΐρε Θε[ο]τόκ(ε) αγνή χαΐρε ής (ή) μήχρ[α] 

πλατυτέρα ού(ρα)νών. Χαΐρε ή πασ- 1 

15 τάς. έπονράνιε θρόνε δν οί παΐ- 

δες ύμνοΰν(τες) ελεγον εύλογ (είτε) τά έργα Κυρίου 2 3 * * * * 

Πρόσθια σελίς ( τεοίο ) 

/ Συν Θεφ εις τό εύλογ (είτε) ήχ(ος) πλ(άγιος) α’ 

Δόξα έν υψίστοις Θ(ε)ω τφ έν Βαβυλώνι έκ 

1 θεώ το ειιρΓΕ Ιίηβ&ιη 2 του εν Βαβυλώνι ραργτηβ 

1 Δεν κατόρθωσα νά ΐδω τάς βιβλιοκρισίας των Ο ώ. ΜαιΊίη, έν « Νο«- 

νείΐε Κενιιβ Τ1ιέοΙθ£ίςιΧ36 », 1939, σσ. 879 -881 καί Μ. ΖβΓτνίοΙτ, εν « Οηβη- 

ί&ΐϊε.» (ΟοιηιηεηΙ&πΐ ρεποάίοί ΡοηΙ. ΙηδΙ:. ΒίΜίοί), 1939, σσ. 191-194. Οί μόνοι 

έκ τών λοιπών βιβλιοκριτών οιτινες έπέστησαν τήν προσοχήν τών αναγνωστών αυτών 

έπί τής σημασίας του παπύρου τούτου διά τήν δημιουργίαν τοΰ κανόνος ήσαν οί 

Α. Β α υπίδία γ 1ε, έν « Οπβηβ Οΐπ-ίβίωηιιβ », τ. 36 ( 1939), σ. 130 καί Ρ. Β ο¬ 

ποί I:, έν « Ρονχιο ΒίΒΙίηιιο », τ. XV ΕΠΙ ( 1939 ), σ. 114. Έν τούτοις τό ζήτημα 

παρέμεινεν άνευ συνεχείας. Ματαίως θ’ άναζητήση τις παραπομπήν εις τον πάπυρον 

Κγίδηάδ παρά Ε. Ρ ο 1 Π β τ ί, ένθ’ άνωτ., τ. I, σ. 320, ή εις τά νεώτερα βοηθήματα 

τά ένδιαιρίβοντα αμέσως ή εμμέσως περί τά προβλήματα τής Βυζαντινής ΰμνογραφίας. 

2 Ουτω, κατά τον εκδότην, ή όπισθία σελίς βαίνει κατ’ αντίστροφον διεύθυν- 

σιν (ήτοι έκ τών κάτω προς τά άνω) έν σχέσει προς τήν έμπροσθίαν, ώστε διά νά 

μεταβή τις έκ τής πρώτης εις τήν δευτέραν σελίδα έπρεπε νά άναστρέψη τό φύλλον, 

ώς π.χ. κατά τήν φυλλομέτρησιν συγχρόνου σημειωματάριου. 

3 Διά τήν ευκολίαν τοΰ αναγνώστου ήκολούθησα διάφορον μέθοδον από της 

υπό τού συγγραφέιυς άκολουθηθείσης κατά τήν μεταγραφήν τοΰ κειμένου. Ούιω είσή- 

γαγον τάς αναγκαίας διορθώσεις έν τφ κειμένφ καί παραθέτω τήν γραφήν τοΰ παπύ¬ 

ρου έν τώ ύπομνήματι. Αί έν τφ κειμένφ στίγμα! αντιπροσωπεύουν άναλόγους στι- 

γμάς έν τφ παπύρφ, δι’ ών ό άντιγραφεύς ύπεδήλωσε (άσυνεπώς κατά τό έθος) τήν 

διάκρισιν τών στίχων. Ενίοτε αντί στιγμής ό άντιγραφεύς άφήκεν άγραφον διά¬ 

στημα. Ένίας έκ τών στιγμών, αίτινες δεν έδηλώθησαν υπό του πρώτου εκδότου, 

παρέθεσα τή βοηθείρ τής έν τέλει τοΰ τόμου δημοσιευθείσης φωτογραφίας τής πρό¬ 

σθιας σελίδος ( γοοΙο ) τοΰ παπύρου. 

3 καμίνου ραρ. 4 τροσισαντι ρ3.ρ. ον ι πετες ρ3ρ. 6 τον εν το> σταυρω 

ρ&ρ. 7 προσυλωθεντι ραρ, εκουσίους ραρ. 8 παθοτα ρ&ρ. 9 τον τριήμερον 

ραρ. 10 αναστας ρπρ. 10 * 11 Γαλαιλεα ρ&ρ. 11 ωφθεντι ραρ. 11 -12 πεδες 

ραρ. 12 ευλογιτε ρ&ρ. Θε[]στοκ(ε) ρ&ρ. 13 τον Ι(σρα)ηλ ηοΗΗίΐ Βυρτα αγνή 

χερε υς ρ&ρ. ή αάάίάί 14 πλατιτερα ον(ρα)νον ραρ. 14-15 υ παστας ραρ. 

νγιαστας Κ,οόοιΐβ 1θ£ίΐ 15 - 16 πεδες ραρ. 

1 Ώς δηλοΰται έν τφ ύπομνήματι, ό εκδότης άνέγνω νγιαστας αντί υπαστας, 

έκλαβών τό π ώς γι συνδεδεμένα έν συντομογραφίρ. *Ομολογώ ότι δεν αντιλαμβά¬ 

νομαι τό έν σελ. 35 οχόλιον τοΰ εκδότου, καθ’ ο νγιαστας έγράφη αντί τοΰ ήγιάστη 

(βίο), ήτοι τής γενικής ένικοΰ τοΰ θηλυκοϋ τοΰ αθησαύριστου επιθέτου άγιαστός! 

Ό αυτός υποθέτει ότι πιθανώτατα ό ποιητής εΐχεν έν νφ τον γνωστόν στίχον «ηγια¬ 

σμένε ναέ καί παράδεισε νοητέ» κλπ. ! “Ότι ή Θεοτόκος εκαλείτο ουχνάκις «παστας» 

ύπό τών ύμνογράφων είναι λίαν γνωστόν πβ. καί 2. Εύστρατιάδου, Ή Θεο¬ 

τόκος έν τή Ύμνογραφίρ (« Άγιορειτική Βιβλιοθήκη», άρ. 6), έν Παρισίοις 1930, 

σσ. 58 - 59. 

2 Οί άκολουθοΰντες στίχοι ( 17 -19) προφανώς δεν ανήκουν είς τό λοιπόν κεί¬ 

μενον τοΰ κανόνος άλλ’ αποτελούν πιθανότατα, ώς όρθώς ήδη παρετήρησεν ό εκδό¬ 

της, τήν αρχήν (ίηοίρίΐ) άλλων ΰμνιον « οιτινες είχον ϊσως συσχετισθή έν τφ νφ 

του άντιγραφέως προς τούς (έν τφ παπύρφ ) ύμνους (= τροπάρια ) καί ους σδτος 

διά τινα ( άγνωστον) λόγον δεν συνέχισε» ( σ. 31 ). Νομίζω ότι ό λόγος δι” ον οί 

ύμνοι οΰτοι έμνημονεύθησαν ενταύθα εΐναι τό γεγονός οτι ούτοι πιθανώτατα έψάλ- 

λοντο μετά τό τέλος τών τροπαρίων τής η' φδής. Παρομοία αναφορά ύμνων είτε λίαν 

γνωστών τοΐς ψάλταις εΐτε περιεχομένιον είς άλλα εκκλησιαστικά βιβλία είναι λίαν 

συνήθης. Ώς πρός τούς ύμνους τούτους καθ’ εαυτούς, ό μέν έν στίχφ 18 άναφερό- 

μενος ενθυμίζει, είς εμέ τουλάχιστον, τον γνωστόν ύμνον «Άνάστασιν Χρίστον θεα· 

σάμενοι...» ( ίδέ τήν βιβλιογραφίαν παρά Ε. Ρ ο 11 ί 6 γ ί, ένθ’ άνωτ.), οπερ μέχρι 

καί τοΰ νυν αναγιγνώσκεται < χύμα » έν τέλει εκάστης φδής τοΰ αναστάσιμου κανό¬ 

νος Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού κατά τήν ακολουθίαν τής Άναστάσεως. Θά ήδύνατο 



68 Μάρκου Ναουμίδη 

Έπεπόϋηοαν τή(ν) σννάντησιν 

Τήν άνάστασιν Χ(ριστό)ς *Ιη(σοϋ)ς κ(αϊ) αγ [■] ων 1 

κ{αΐ) προλαβοϋσα Μαρία 2 

Όπισθία σελίς (νεΓδο) 

ΕΙς τό μεγ(αλύνει) την νψηλοτέρα(ν) των Χερουβίμ3 

Σε τον στ(αν)ρωθέντα Κ(νριο)ν διά σω(τη)ρίαν(ν) 

πάντων ημών των άν(θρώπω)ν τό 

17 συι>ηντησιν ρ&ρ. 22 νφηλωτεραν τον χαιροφιν ρ&ρ. 28 στ(αν)ρονθεντα ρ&ρ. 

επ’ ίσης νά θεώρηση ώς άναφερόμενον εϊς τον έξ ίσου γνωστόν ύμνον « Τήν Ανά¬ 

στασήν σον Χριστέ Σωτήρ...». Άτυχώς ή κατάστασις εις ήν διεσώθη τό έσχατον 

τμήμα του στίχου τούτου δεν βοηθεϊ εϊς λύσιν τοΰ προβλήματος. Ώς πρός τον στί¬ 

χον 19, ουτος άναφέρεται πιθανώτατα εϊς έτερον άναστάσιμον τροπάριον (άναφερό¬ 

μενον ώς « ύπακοή » έν τφ « Πεντηκοσταρίω » ) και άρχόμενον « Προλαβοϋσαι τον 

δρθρον αί περί Μαριάμ)» (βιβλιογραφία παρά Ε. Ροΐΐΐβπ, τ. III [ 1962 ], σ. 356 ). 

Ανάλογα δΰνανται τά λεχθούν καί διά τόν στίχον 34 τοΰ παπύρου. 

1 Τά εν τελεί τοΰ στίχου τούτου είναι λίαν δυσανάγνωστα καί πιθανώς διεγρά- 

φησαν ύπό τοΰ άντιγραφέως. 

2 Μεθ’ δ έπονται δύο είσέτι στίχοι γεγραμμένοι εις μικράν άπόστασιν δπό τό 

λοιπόν κείμενον. Ό εκδότης μεταγράφει αυτούς ώς έξης: 

ρτ,.. κ' και Τν νι κ’ 6' 

X Ιμγί' δ' 

Ώς φαίνεται καί έκ τής φωτογραφίας ταΰτα δεν είναι Ελληνικά γράμματα, 

άλλ’ ομοιάζουν πρός άρχαΐα Αραβικά. 

3 Όρθώς παρετήρησεν ό εκδότης ότι ή φράσις αΰτη υπενθυμίζει τόν ειρμόν 

τής θ' φδής « Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ... » τοΰ υπό Κοσμά Μαϊουμά ποιηθέν- 

τος Τριψδίου, ού ή άκροστιχίς « Προσάββατόν τε», τοΰ ψαλλόμενου έν τή Άκολου- 

θίρ. των Παθών τής Μ. Παρασκευής, όστις επ’ ίσης ψάλλεται καί έν τφ "Ορθριρ 

τών Κυριακών μεθ’ έκαστον στίχον τής φδής « Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον... η 

καί έν τή Λειτουργίρ μετά την υπό τοΰ ίερέως έκφιόνησιν « Έξαιρέτως τής Πανα¬ 

γίας άχράντον...». Διά νά έξηγήση δέ οδτος την διαφοράν μεταξύ τοΰ «.την νψηλο- 

τέραν τών X. » καί « την τιμιωτέραν τών X. » υποθέτει ότι ό Κοσμάς πιθανοότατα 

παρέλαβεν ώς ειρμόν προϋπάρχον τροπάριον. Έφ’ όσον όμως είναι έμφανές οτι ή 

ανώτεροι φράσις άναφέρεται εϊς τόν ειρμόν τής έν τώ παπύρφ φδής, ό ειρμός οδτος 

έπρεπε νά συμφωνή πρός τά τροπάρια ρυθμικώς καί μουσικώς. Επειδή ό υπό Κοσμά 

ειρμός άφ’ ενός μέν δεν συμφωνεί μετρικώς πρός τά έν τφ παπύρω τροπάρια άφ’ ετέ¬ 

ρου δέ μελίζεται εϊς ήχον πλάγιον β' (έν φ τά έν τφ παπύρφ τροπάρια μελίζονται 

εις πλάγιον α'), άναγκαιον όπως ό ειρμός ουτος ήτο διάφορος τοΰ τοΰ Κοσμά. *Υπο- 

θέτοντες όιι ό Κοσμάς έχρησιμοποίησεν ώς βάσιν διά τόν ειρμόν αυτοΰ τόν έν τφ 

παπύρφ ειρμόν καί έν άρμονίφ πρός τάς απαιτήσεις ρυθμικής καί μουσικής συμφω¬ 

νίας μεταξύ είρμοΰ καί τροπαρίων δυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν τόν άρχαϊον τού¬ 

τον ειρμόν ώς έξης : « Τήν νψηλοτέραν τών Χερουβίμ [ και έ%> δοξοτέραν τών Σερα¬ 

φείμ | τήν όντως Θεοτόκον | έν ϋμνοις μεγαλννομεν ». 
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25 γένος έν ϋμνοις μεγαλννομεν 
Σέ τόν άναστάντα εκ τώ(ν) νεκρών 

κ(αϊ) τοϊς μαθηταις όφθέντα Θ(εό)ν 
κ(αϊ) (ε)ϊ(ρή)νην διδόντα έν ϋμνοις μεγα¬ 

λννομεν 
30 Σε τήν μακαρία(ν) έν γυναιξίν’ 

κ(αι) εύλογημένην υπό τον Θ(εο)ν 
τών άν(θρώπ)ων τό γένος (έν) ϋμνοις μεγα¬ 

λννομεν /^' [ 3 

Αυτός εϊπας Κ(νρΐο)ς " ενε... 

Έν δέ τή αριστερή φςι αναγιγνώσκονται τά κάτωθι γεγραμμένα εΐς 
τρόπον ώστε νά σχηματίζουν ορθήν γωνίαν πρός τό λοιπόν κείμενον τής 
αυτής σελίδος: 

35 ενε. τησκη. κ(αι) λα., 

ό έν στρατηλάταις 
ένδοξος μάρτνς 
[Χ(ριστό)ς έκ νεκρών έγήγερται] τριή¬ 

μερος απαρχή γενόμένος 
40 τών κεκοψη¬ 

μένων 1 

Ό εκδότης άνεγνώρισεν εύθυς εξ αρχής δτι τό ανωτέρω κείμενον είναι 
τμήμα αρχαίου τίνος κανόνος8 καί ύπεστήριξεν εν συνεχείς: τήν όίποψιν δτι 

27 ωφθεντα ρ&ρ. 28 δίδουντα ρ&ρ. 31 ευλογυμενον υπο τον Θ(ε)ω ρ&ρ. 
34 ηπας ρ&ρ. 37 ένδοξης μαρτης ρ&ρ. 38-41 [ Χ(ριστος) εκ νεκρών εκικερτι ] 

τριήμερον απαρχής γεναμενος τους κεγεννημμενοις ρ&ρ. 

1 Ώς όρθώς παρατηρεί ό εκδότης οϊ μέν στίχοι 36 -37 άναφέρονται εϊς τόν 

"Αγιον Θεόδωρον τόν Στρατηλάτην, οί δέ τελευταίοι στίχοι (38-41) ένθυμίζουν τό 

τοΰ Παύλου « νυνι δέ Χριστός έγήγερται έκ νεκρών απαρχή τών κεκοιμημένων » ( Α' 

Κορινθ. 15, 20). Δύναται νά παρατηρηθή ότι οί μέν στ. 36- 37 δύνανται νά άναφέ- 

ρωνται εϊς τό άπολυτίκιον τοΰ Αγίου, αν καί ούδέν τροπάριον εχον τοιαύτην αρχήν 

ήδυνήθην νά εΰρω παρά ΡοΙΠογι, ένθ’ άνωτ., τ. III ( 1962 )· οί δέ στίχοι 38- 

41 πιθανώς έχρησιμοποιοΰντο κατά τήν άπόλυσιν αντί τοΰ σήμερον ύπό τοΰ ίερέως 

λεγομένου ( κατά τήν περίοδον άπό τοΰ Πάσχα μέχρι τής Άναλήψεοος) «Χριστός 

άνέστη έκ νεκρών... ». 

2 "Οτι πρόκειται περί τμήματος κανόνος τίνος είναι έμφανές καί έκ τών κά¬ 

τωθι : 1 ) έκ τοΰ οτι τά έν τώ παπύρφ τροπάρια έψάλλοντο μετά τάς Βιβλικάς φδάς 

η' καί θ' δήλον ότι άπετέλουν άντίστοίχως τήν η' καί θ' φδήν τοΰ κανόνος ώς γνω- 

ρίξομεν αύτόν' 2 ) οτι τέσσαρα εϊς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τροπάρια αποτελούν 

μίαν «φδήν». Έκ τούτοιν τό πρώτον αποτελεί τόν ειρμόν (πβ. κατωτέρω) τό δέ 

έσχατον είναι Θεοτοκίον. 
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ή άνακάλυψις αυτοί) πιστοποιεί την αυθεντικότητα των ειδήσεων1 δτι ό 
κανών ώς ποιητικόν είδος προϋπήρξε πολύ προ του κοινώς φερομένου ως 
ιδρυτοΰ τοΰτου Άνδρέου του Κρήτης, ήτοι ήδη κατά τον Ε' και Τ' μ.Χ. 

αιώνα. « Διότι, γράφει, και άν ακόμη δ πάπυρος οΰτος χρονολογηθή εις τον 
Η' αιώνα, είναι δΰσκολον νά ύποθέσωμεν δτι ή καινοτομία του Άνδρέου 
τυρέ τον δρόμον αυτής κατά την διάρκειαν τής ζωής τοΰτου εΐς μίαν Αιγυ¬ 

πτιακήν επαρχιακήν εκκλησίαν καθ’ ήν εποχήν ή Αίγυπτος εύρίσκετο υπό 
Αραβικήν κυριαρχίαν. Έπί πλ,έον, αί άνωμαλίαι αί παρατηρούμενοι τόσον 
εις το κείμενον δσον και εΐς τήν διάταξιν, ώς καί ή πρωτόγονος ( = οταάε) 

τεχνοτροπία των ύμνων έν συγκρίσει προς τό εργον τού Άνδρέου, δέν συνη¬ 

γορούν ασφαλώς υπέρ τής άπόψεως οτι ο κανών εις τήν εξειλιγμένην αυτού 
μορφήν είχεν εΐσαχθή προσφάτως εις τήν Αίγυπτον έκ του εξωτερικού» 

(σελ. 29). Χαρακτηριστικόν τής άρχαϊκότητος των στροφών τούτων είναι, 
κατά τον εκδότην, καί ή χρήσις εφυμνίων, ατινα οΰτος θεωρεί ώς κύριον 
χαρακτηριστικόν τής πρωίμου Χριστιανικής ποιήσεως. Έξ άλλου, κατά τον 
αυτόν, ή ομοιότης εΐς τήν έκφρασιν καί τήν απλότητα τής τεχνοτροπίας 
μεταξύ τών διασωθέντων τροπαρίων έν τφ παπΰρφ καί εκείνων τής θ' φδής 
τού κανόνος Ίωάννου τού Δαμασκηνού εΐς τήν Άνάστασιν, άφ’ ενός, καί 
άφ’ ετέρου ή ομοιότης εΐς τό μέτρον μετ’ άλλων κανόνων τού αυτού μελφ- 

δού 2 3 ύποδηλούν οτι δ Δαμασκηνός « περιέλαβεν εΐς τήν συλλογήν αυτού καί 
τινας ύμνους κατοπτρίζοντας τήν απλήν ευσέβειαν τών παλαιοτέρων εποχών » 

(σελ. 30). Έν συμπεράσματι, ύπεστήριξεν οΰτος, φαίνεται πιθανόν δτι εΐς 
τινας περιοχάς τής Ελληνικής Ανατολής, τουλάχιστον εΐς τήν Αίγυπτον, δ 

κανών ήτο γνωστός πολύ προ τής άναπτΰξεως καί τυποποιήσεως τοΰτου υπό 
τού Άνδρέου Κρήτης κατά τον Η' μ.Χ. αΐ. Εΐς έπισφράγισιν τών ανωτέρω 
δ έκδοτης ΰπέδειξεν (εΐς τά διορθωτέα καί προσθετέα τού τόμου) δτι τό 
πρώτον έκ τών τροπαρίων τής πρόσθιας σελίδος ήτο γνωστόν καί είχε δημο- 

σιευθή ήδη υπό Σ. Εύστρατιάδου, έν Είρμολογίω (Οΐιοηπονίέτεδ - δΐιτ · 
Μαηιε, 1932) ΰπ* άρ. 218 έκ τού Λαυρεωτικού κωδικός Β 32 καί υπό τον 
τίτλον <γ*Ανατολική [ποίημα Γεωργίου *Ανατολικού]» 9. 

1 Ταύτας (τρεις τον αριθμόν ) ευρίσκει τις εύχερώς έν τή εισαγωγή είς τήν Αν¬ 

θολογίαν τών \ν. ϋΙιτΐδί-Μ. Παρανίκα, σσ. XXIX - XXXI. Είς ταΰτας δέον 

νά προστεθη τέταρτη τις δημοσιευθεΐσα έκ τοϋ Παρισινού κωδικός 1596 ( ΙΑ' αί.) ύπό 

Ρ. Ν ά α, έν Ρ.Ο., τ. VIII, τεύχος α' (Ιεαπ Κιιίιΐδ, ένέςιιβ άε Μ&ϊοαηια - Ρΐέ- 

ΓορήοτίΘδ, ο’βδί-ά-άΪΓβ ίέηιοί§:η3.£65 εΐ Γένεΐαΐΐοπε οοηΐτε Ιε Οοηεϊΐο άε ΟΙιαΙ- 

εεθοίηε), έν Παρισίοις 1912, σ. 180. *Η συνομιλία αυτή εχει ώς κεντρικόν πρόσω- 

πον τον μοναχόν Σιλουανόν άκμάσαντα περί τό τέλος τοϋ Δ' αί. μ.Χ. (πβ. Ν αιι, 

ένθ’ άνωτ., σ. 177 και ύποσ. 4). 

2 Δέν κατοόρθωσα νά άνακαλύψω τήν ύπό τοϋ εκδότου επικαλουμένην ομοιότητα 

εις τάς παραπομπάς τάς οποίας οΰτος παρέχει. 

3 Ή εντός αγκυλών φράσις είναι έπεξήγησις προστεθεΐσα ύπό τοϋ Σ. Εύστρα- 
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Πριν ή κρίνωμεν τάς ανωτέρω απόψεις δέον δπως προσθέσωμεν ενταύθα 
οτι έκτος τού άναφερθέντος τροπαρίου καί έτερον τροπάριον έκ τών εν τω 
παπΰρφ διασωθέντων, τό τελευταιον (ήτοι τό Θεοτοκίον) τής οπίσθιας σελί¬ 

δος, τό άρχόμενον «Σε την μακάριον έν γυναιξίν...» (στίχοι 30-33 έν τω 
πάπυρος) εύρηται ού μόνον έν τοϊς εΐρμολογίοις αλλά καί έν τοΐς έν χρήσει 
λειτουργικοΐς βιβλίοις, ώς ειρμός ι. 

Αί ύπό τού εκδότου ύποστηριχθείσαι απόψεις δέν είναι δυνατόν νά 
γίνουν δεκταί, καθ’ δν τρόπον διετυπώθησαν, άνευ αντιρρήσεων ή έπιφυλά- 

τιάδου καί είναι εσφαλμένη. Οΰτος « διά λόγους γλωσσικούς καί ιδίως διότι τά τών 

λοιπών Ίεροσολυμιτών ποιητών έργα φέρουσι τό ονόματα αυτών μόνον άνευ άλλης 

οίασδήτινος προσθήκης » (πβ. Σ. Εύστρατιάδου, Γ εώργιος Άγιοπολίτης ό "Ανα¬ 

τολικός, «Νέα Χιών», τ. ΛΓ', σ. 686 ) θεωρεί τον τίτλον « Ανατολική ( ένν. άκο- 

λουθία ») ώς ύτοδηλοΰντα ειρμούς ποιηθέντας ύπό Γεωργίου Ανατολικού, δστις κατά 

τόν αυτόν εζησε κατά τον Θ' μ.Χ. αί. Τούτο στερείται λογικής βάσεως. "Εκ τών 14 

περιπτώσεων είς άς ό τίτλος « Ανατολική » ή « Ανατολική ακολουθία » ( ενίοτε « Ανα¬ 

στάσιμος Ανατολική ») άπαντα έν τφ ύπ’ αυτού δημοσιευθέντι Είρμολογ/ο) μία μόνον 

φέρει τήν πρόσθετον έπεξήνησιν « Ποίημα Γεωργίου η. "Αντιθέτοις είς δύο άλλας 

εύρίσκομεν τήν ένδειξιν « Ποίημα Ίωάννου Μοναχοϋ », άπαξ δέ ώς ύπότιτλον « Ποίημα 

Άνδρέου Κρήτης », εν φ έξ άλλου ευρίσκει τις ειρμούς τοϋ Γεωργίου χωρίς τήν ενδει- 

ξιν « Ανατολική » ή « Ανατολική ακολουθία ». Ό τίτλος οΰτος δύναται νά παραβληθή 

προς τον συχνάκις άπαντώντα «Σιναϊτική » ή « Σιναϊτική ακολουθία». Υπάρχει δέ 

καί « Βυζαντιαία » (άπαξ άπαντώσα καί ώς « Ττέρα Βυζαντιαία τάη’ Άμαντίου »). 

Κατά ταύτα ή ένδειξις « Ανατολική » ύποδηλοΐ τόν τόπον ( έν φ ή ακολουθία έποιήθη 

ή έν φ αΰτη έψάλλετο ) καί ούχί τόν συγγραφέα. Συνεπώς έν τω Είρμολογίιρ ή « ακο¬ 

λουθία » αυτή είναι κατ’ ουσίαν ανώνυμος. "Ενταύθα δέον επ’ ίσης νά λεχθή δτι οί 

ειρμοί τής ανωτέρω « ακολουθίας » δέν απαντούν είς τά δύο Είρμολόγια τά εκδοθέντα 

φωτοτυπικώς έν τή σειρρί « Μοηΐιηιεηία Μιΐδίο&ε Βγζ&ηίΐη&β ήτοι τό "Αθωϊκόν 

Είρμολόγιον ( Ίβήρων άρ. 470) και τό τής Κρυπτοφέρρης (ύπ’ άρ. Ε. Γ. II). 

1 "Ιδέ τήν βιβλιογραφίαν παρά Ε. Ρ ο 111 6 Γ ί, ένθ’ άνωτ., τ. III (1962), σ. 

474. Είς τά έχει σημειούμενα πρόσθες: Α. Αγοιιίσηίί-Μ. δίδΐιτ, Τίιε Ηγ- 

ϊηη63 οί ίΐιε Ηίπποΐοκπίϊη, μέρος I: ΤΗε ΡΐτδΙ Μοάε - ΤΗβ ΡίτεΙ ΡΙα^αΙ Μοάε 

(είς χήν σειράν « ΜοπυπιεηΐΗ Μυείτε Βγζ&ηίίη&β Ττασδεπρΐει », τ. VI), έν Κο¬ 

πεγχάγη 1952, σσ. 175 - 177 (κείμενον καί μουσική), 294 -295 (υπόμνημα) καί 323. 

Συμφώνως προς τάς εκεί παρεχομένας πληροφορίας, εν τισιν Εΐρμολογίοις τό τρο¬ 

πάριον τούτο φέρεται ώς « ειρμός άλλος » τής θ' ωδής κανόνος προσγραφομένου είς 

Γερμανόν πατριάρχην Κων/πόλεως, άκμάσαντα περί τά τέλη τού Ζ' καί άρχάς τού 

Η' αί., δήλον οτι σύγχρονον σχεδόν προς τόν ήμέτερον πάπυρον. Ή παράλειψις έν 

τούτοις τοϋ ειρμού τούτου ύπό τών αρχαιότερων είρμολογίων (ώς καί τό γεγονός οτι 

είναι απλώς « ειρμός άλλος > καθ’ εαυτό ) δεικνύει δτι τούτο δέν δύναται νά θεω- 

ρηθή ώς ποιηθέν ύπό τού πατριάρχου Γερμανού. Ή αρχαιότερα μνεία τού έν λόγψ 

τροπαρίου ( έκτος τού παπύρου Κ.γΙ&η<ΐ5 ) εΰρηται έν τω ύπό "Ιωσήφ (^ 883) ποιη- 

θέντι κανόνι ( τφ ψαλλομένφ έν τφ "Όρθρφ τής Δευτέρας κατά τήν εβδομάδα τού 

πλ. α' ήχου ), οΰτινος ή άκροστιχίς « Τόν πολλά σοι πταίσαντα οϊκτειρον, Λόγε. Ιω¬ 

σήφ » (πβ. Παρακλητική, έν "Αθήναις ( έκδ. Φώς ], 1959, σ. 253), είς δν έχρησιμο- 

ποιήθη ώς ειρμός τής θ' φδής. 
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ξεών τινων και άνευ περαιτέρω διευκρινήσεων και τροποποιήσεων. Ή άβε- 

βαιότης ΐδίρί περί τήν ακριβή χρονολόγησιν του πάπυρου επιβάλλει εξαιρετι¬ 

κήν προσοχήν τόσον κατά τήν διαπραγμάτευσιν του όλου θέματος όσον και 
κατά τήν διατΰπωσιν συμπερασμάτων περ'ι τής δημιουργίας και έξελίξεως 
του κανόνος1. Τά κάτωθι κυρίως σημεία δεν μέ ευρίσκουν σύμφωνον μετά 
του εκδότου του παπύρου. 

Πρώτον, ή άποψις δτι τό υπό συζήτησιν κείμενον εν συνδυασμφ μετά 
των μνημονευθεισών έμμεσων μαρτυριών και άλ?ιων ειδήσεων πιστοποιεί 
τήν ορθότητα τής άπόψεως 2 οτι ό κανών ύπήρχεν ήδη κατά τον Ε' καί Τ' 
αιώνα μ.Χ. Διότι άφ’ενός μέν αί ΰπάρχουσαι μαρτυρίαι πολλφ απέχουν από 
τού νά είναι σαφείς καί αδιάβλητοι, ένφ εις μίαν εκ τών τεσσάρων περιπτώ- 

σεων { εις τήν έπονομαζομένην « Συνομιλίαν τών 3 Άββάδων ») ή μέν λέξις 
κανών ΰποδηλοΐ σαφέστατα άλλο τι8 ή δέ γενική έντύπωσις εκ τής άναγνώ- 

σεως τού χωρίου (δπερ αποτελεί μίαν έκ τών άρχαιοτέρων καί σαφέστερων 
μαρτυριών σχετικώς προς τήν διάταξιν τών ακολουθιών τού Εσπερινού καί 
τού ’Όρθρου κατά τον Τ' μ.Χ. αΐ.) φαίνεται νά άποκλείη σαφώς τήν εκδο¬ 

χήν δτι ό κανών, ως τουλάχιστον γνωρίζομεν αυτόν εν τή τελείς; αυτού 
μορφή, ήτο γνωστός κατά τήν εποχήν εκείνην. Άφ* ετέρου δέ ή χρονολόγη- 

σις τού παπύρου ούτε βέβαια είναι ούτε ίκανώς προγενέστερα τής εποχής 
τής ακμής τού Άνδρέου καί τών άλλων μεγάλων ποιητών τών κανόνων τού 
Η' αΐώνος. 

Δεύτερον, ή άποψις δτι ή έπικοινοονία μεταξύ Κρήτης καί Άραβοκρα- 

τουμένης Αίγύπτου ήτο τοσούτον δυσχερής ώστε νά άποκλείη τήν ταχείαν 
διάδοσιν τών εκκλησιαστικών κειμένων δέν δύναται επ’ ίσης νά γίνη δεκτή. 
Διότι είναι γνωστόν δτι οΐ σύγχρονοι Άνδρέας Κρήτης καί Ιωάννης Δαμα¬ 

σκηνός έγνώριζον καλώς τήν ποιητικήν παραγωγήν άλλήλων καί δή καί έδα- 

νείζοντο κατά τήν. σύνθεσιν τών κανόνων αυτών ό εις τούς ειρμούς τού 

άλλου, καίτοι 6 μέν πρώτος έξη εις τήν Κωνσταντινούπολή ή τήν Βυζαντι¬ 

1 Προσοχήν συνέστησε καί ό Α, Βαυιηεΐ&Γΐτ έν τή βιβλιοκρισία αυτου, 

ένθ* άνωτ. 

2 Ύποστηριχθείσης υπό ). - Β. Ρ ϊ ί γ ά ( Ηγίπηο§:Γ&ρ1ιίβ άε ΙΈββίδε ΟΓεεςυε, 

εν Ρώμη, 1867, σ. 53) καί άντικρουσθείσης υπό Ούτίδί-Παρανίκα, Ανθο¬ 

λογία, σ. XXXV. 

3 "Ητοι τάς ομάδας τών ψαλμών τών κατά τά τότε κρατούντα αναγιγνωσκόμε¬ 

νων κατά τον Εσπερινόν καί ιόν "Ορθρον, αΐτινες ωνομάζοντο «κανόνες ήμερινοι 

■ψαλμών » καί « κανόνες νυκτερινοί τών ψαλμών »* ούτιο π.χ. εις τον περίφημον Αλε¬ 

ξανδρινόν κώδικα ( = Οοόεχ Αίεχαηάπηιΐδ, νϋν έν τφ Βρεττανιχφ Μουσείφ ύπ’ άρ. 

Κογαΐ Ι.Ο. V - VIII, συνήθως σημβιούμενος διά τοϋ γράμματος Α). Τό αύτό δύνα- 

ται νά λεχθή επ’ ίσης μετά τίνος βεβαιότητος καί διά τό υπό Ε. Ν ο. ο δημοσιευό- 

μενον κείμενον. 

Ύμνογραφικά κείμενα εις πάπυρους καί όστρακα 73 

νήν Κρήτην, ό δέ έτερος εις τήν Άραβοκρατουμένην (ώς καί ή Αίγυπτος) 

Παλαιστίνηνι. 

Τρίτον, ή άποψις οτι τό έφύμνιον αποτελεί στοιχεϊον άρχαϊκότητος δέν 

δύναται νά έπηρεάση τήν κρίσιν μας σχετικώς προς τήν άρχαϊκότητα τών έν 

τφ παπύρφ τροπαρίων δεδομένου δτι τό έφύμνιον δέν ήτο ξένον εις τούς κατό¬ 

πιν κανόνας, ιδία δέ εις τά τροπάρια τής α\ ζ', η' καί θ' φδής2. 

Έπί πλέον θά ήδύνατό τις θά έπικαλεσθή εις ύποστήριξιν τής γνώμης 
δτι ό ήμέτερος πάπυρος είναι μεταγενέστερος τής εποχής τού Δαμασκηνού 
τό γεγονός δτι έν αύτφ δηλούται δ ήχος καθ’ ον έ'δει νά ψάλλωνται τά τρο¬ 

πάρια, δεδομένου δτι ή συστηματοποίησις τών οκτώ ήχων αποδίδεται κοι¬ 

νώς εις τούτον3. Ή άποψις δμως αυτή δέν δύναται νά επηρεάση τήν κρίσιν 
μας σχετικώς προς τήν χρονολόγησιν τού παπύρου δεδομένου οτι έχει ήδη 
δειχθή 4 * * * οτι ή συστηματοποίησις τών οκτώ ήχων ήτο προγενέστερα τοϋ Δα¬ 

μασκηνού. Τούτο έχει επικυρωθή εν μέρει καί έκ τών παπυρολογικών ανα¬ 

καλύψεων δ, έν ώ αί άρχαΐαι πηγαί περί τοϋ βίου τοϋ μεγάλου τούτου θεο- 

1 Τήν παρατήρησιν αυτήν λαμβάνω εκ τοΰ Εύστρατιάδου (Είρμολόγιον, 

σ. α'), δύναται δέ αυτή έν μέρει νά έπαληθευθή υπό τών υπό Ε· ΡεΐίΙ έκτιθεμέ- 

νων έν ΌΑΟΕ, τ. I2 ( 1907 ), στ. 2036 - 2039 ( άρθρον < Απάτε όε Οτείε » ). 

2 Αναφέρω ενταύθα ένδεικτικώς μόνον έκ τής Ανθολογίας τών Οΐιτίδΐ- 

Π α ρ α ν ί κ α κανόνας τινάς εις ους άπαντα τό έφύμνιον : Κοσμά τοΰ Μαϊουμά κανών 

εις τήν "Υψοισιν ( σσ. 161 -165 ), εις τάς ώδάς α', γ', ε', ζ', η', θ'· τοϋ αυτοΰ 

κανών εις τήν Γέννησιν (σσ. 165- 169 ), είς τάς φδάς α', γ' ( έν μέρει), δ', ξ', η'* 

πβ. επ’ ίσης τούς κανόνας τοϋ αυτοΰ είς τά Θεοφάνεια (σσ. 169 - 173), είς τήν °Υπα- 

παντήν ( σσ. 173 - 176) κλπ. — Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού κανών είς τήν Άνάστασιν 

(σσ. 218-221), είς τάς φδάς α' ( έν μέρει), γ' (έν μέρει), δ' ( έν μέρει), η'' τοΰ 

αύτοΰ είς τήν Κυριακήν τοΰ Άντίπασχα ( σσ. 221 -226), είς τάς φδάς α' (εν μέρει), 

ζ', η', θ'* πβ. επ’ ίσης τούς κανόνας τοϋ αύτοΰ είς τήν Άνάληψιν (σσ. 226 - 228), 

είς τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου ( σσ. 229 - 232 ) κλπ. — Θεοφάνους κανών είς τον 

Ευαγγελισμόν ( σσ, 236 -242 ), είς τάς φδάς η' καί θ' κλπ. 

3 Ύπό τών άποδιδόντων είς τούτον τήν σύνταξιν τής Όκτωήχου. Ούτω π.χ. 

όΟυ Ο 3 η £ 6 (ένθ’ άνωτ.), στ. 482, ό Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, Είρμολόγιον, σ. α', 

όΝ. Β. Τωμαδάκης, Είσαγοιγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, έκδ. β' (εν *Αθή- 

ναις, 1958), σσ. 206, 323 κ.ά. 

4 Πβ. I. ^ β α π η ϊ η - Τ Ρ ιι γ 3 ά ε, Ι/Οεΐοέεΐιοδ 8γπεηηε, « Οπεηδ Οΐιπ- 

δίίαηιΐδ», Ν.Σ., τ. III (1913), σσ. 82 - 104 καί 277 - 298. Περίληψις τοΰ άρθρου 

τούτου ύπό Η. Εβοίετοφ, έν ΌΑΟΕ, τ. XII ( 1936), στ. 1888 -1900 (ύπό τόν 

ίδιον τίτλον). Πβ. επ’ ίσης Ε. λΥστηβΐ", ΤΙιε Οπ£ΐη ο£ ί1ΐ€ Εί§Ηί: Μοάεδ οί 

Μαδίε (Οείοεείιοδ ). Α δίιιάγ ΐη Μυδϊε&Ι 8γηιδο1ίδΐη, « ΗεύΓθ^ν ΙΙηίοπ Οοΐΐε^ε 

Αηηα3ΐ », τ. XXI (1948), σσ. 211-255. 

5 Πβ. Β. Ρ. Οτεηίεΐΐ-Α. 8. Η α π ί, ΤΙιε ΑιηΙιεΓδϋ Ρ&ργπ, μέρος I: 

Τΐιεοΐο^ιεαΐ ΡΓ3£ΐηεηί3 ( έν Λονδίνφ 1900), σ. 43 - 44 (άρ. IX), όσης χρονολογεί¬ 

ται εις τόν Ζ' - Η' αί. καί φέρει έπιγραφάς οΐον ιι κάθισμα στιχ(ηρόν) πλ(άγιον) δ' » 

καί « κάθισμα πλ( άγιον) δ'». Πβ. επ’ ίσης Ο. δούηιίάΐ - δείιιιίϊδΓί;, Βετ- 
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λόγου καί ποιητοΰ του Η' αίώνος μολονότι πολλά καί θαυμάσια περί αυτοΰ 
διηγούνται οΰδέν αναφέρουν περί τοιαύτης σημαντικής μεταρρυθμίσεως 
είσαχθείσης ΰπ’ αυτού. Ή παράδοσις αΰτη οφείλεται πιθανώς εις παρερμη¬ 

νείαν τής έτέρας παραδόσεως, καθ’ ήν ό Ιωάννης συνέταξε την Όκτώηχον 

(πβ. και ανωτέρω). 
Κατά ταΰτα οι ανωτέρω παράγοντες δεν δΰνανται νά ληφθοΰν σοβαρώς 

ύπ* δψιν προς καθορισμόν και ύποστήριξιν (ή άπόκρουσιν} τής περί τής 
άρχαϊκότητος των εν τφ παπΰρφ τροπαρίων θεωρίας. Παρά ταΰτα την άρ- 

χαϊκότητα τούτων δυνάμεθα νά δεχθώμεν επί τή βάσει των κάτωθι στοιχείων: 

1. Τής έκ τής γραφής του παπύρου ένδείξεως. Αΰτη μολονότι ουδέποτε 
βεβαίως είναι καθ’ εαυτήν απόλυτος, δύναται έν τοΰτοις εις την προκειμένην 
περίπιωσιν νά θεωρηθή, μετ’ ασφαλείας νομίζω, ως συνηγορούσα υπέρ τής 
άπόψεως δτι ό ήμέτερος πάπυρος έγράφη κατά τό δεύτερον ήμισυ του Ζ' 
μ.Χ. αί. καί οΰχί άργότερον του έτους 700 μ.Χ., ήτοι κατ’ εποχήν προγενε- 

στέραν τής ακμής του τε Άνδρέου καί τοΰ Ίωάννου. 
2. Τοΰ γεγονότος δτι οί ειρμοί τοΰ κανόνος, μέρος τοΰ οποίου ώς φαί¬ 

νεται άπετέλουν ποτέ τα εν τφ παπύρφ τροπάρια παραδίδονται κατ’ ουσίαν 

άνωνύμως {πβ. ανωτέρω) έν τφ χειρογράφφ ειρμολογίφ τής Λαύρας, δπερ 
κατά κανόνα αναγράφει τά ονόματα των ποιητών των ειρμών. Τοΰτο, κατά 
την έμήν γνώμην, δεικνύει οτι ό κανών οΰτος ήτο έργον άσημου τίνος καί 
άγνωστου ποιητοΰ, ώς άλλωστε έμφαίνεται καί έκ τοΰ γεγονότος δτι οΰτος 

δεν άπαντά εις άλλα δημοσιευθέντα είρμολόγια. 

3. Τής άπλότητος καί τοΰ άνεπιτηδεύτου τής έκφράσεως. Είς μάτην θά 
άναζητήση τις είς τά έν τφ παπύρφ τροπάρια τον πλοΰτον των εικόνων, τον 
ό'γκον τών εκφράσεων, την κατάχρησιν των υπερθετικών, την ροπήν προς 
αντιθέσεις καί παρομοιώσεις, τήν αφθονίαν τών ηχηρών καί ποιητικών 
λέξεων, τέλος τό βάθος τών θεολογικών καί δογματικών εννοιών, άτινα άφθο- 

νοΰν είς τά ποιητικά έργα τοΰ Άνδρέου, τοΰ Ίωάννου, τοΰ Κοσμά καί τών 
άλλων μεγά?νων ποιητών κανόνων, γνωρίσματα άτινα διακρίνουν τά έργα 
τούτων από τών ταπεινών συνθέσεων τών προηγουμένων εποχών, δσαι ειχον 
είσαχθή είς τήν λατρείαν καί ένιαι τών οποίων κατώρθιοσαν νά επιζήσουν 
μέχρι σήμερον ακριβώς λόγφ τής άπλότητος καί ειλικρίνειας τών έν αΰταίς 

έκφραζομένων συναισθημάτων. 

4. Τής παρά τήν απλότητα τοΰ ύφους παρατηρουμένης ακρίβειας καί 
δρθότητος τής έκφράσεως. Αΰτη συγκρινομένη προς τήν γενικήν κατάπτω- 

Ιίηει- ΚΙ&δδϋτεΓίεχΙε, I. VI, ΑΙίοΗπδίΙίοΙιε Τεχίε, σ. 118 (άρ. 13269), δστις χρο¬ 

νολογείται είς τον Ζ' αί. καί φέρει τήν ενδειξιν « ειχ(ο)ς α' ό' » (—ήχος δ' κύριος ;) 

Τά ανωτέρω κείμενα ευρίσκει τις έν τφ άρθρφ « Ρ&ργηΐδ » υπό Η. Τ ε ε 1 ε τ ο ς, 

ενθ’ άνωτ., στ. 1452 καί 1399. 
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σιν καί παρακμήν τής Ελληνικής γλώσσης είς τήν περιοχήν καί είς τήν επο¬ 

χήν καθ’ ήν έγράφη δ ήμέτερος πάπυρος (ήν άλλωστε τρανώς επιμαρτυρεί 
αυτή ή ορθογραφία τούτου) δεικνύει δτι τά έν λόγορ τροπάρια είτε είχον 
είσαχθή προσφάτως έκ τοΰ εξωτερικού, έκ περιοχής δήλον δτι ένθα ή Ελ¬ 

ληνική γλώσσα ήκμαζεν είσέτι, είτε άπετέλουν επιβιώσεις ενός καλλίτερου 
παρελθόντος -ψαλλόμενα κατά παλαιάν παράδοσιν. Τό τελευταίον τοΰτο φαί¬ 

νεται εις εμέ τουλάχιστον ώς τό πιθανώτερον. 

5- Τής έλλείψεως άκροστιχίδος, ήτις ήρχισε νά επικρατή βαθμηδόν 
παρά τοΐς μετά τον Άνδρέαν Κρήτης ποιηταΐς, μέχρις οΰ άπετέλεσε μόνιμον 
σχεδόν χαρακτηριστικόν τών κανόνων1. 

Τά ανωτέρω στοιχεία, άν ληφθοΰν ύπ’ ο'ψιν έν συνδυασμφ, πείθουν, 

νομίζω, δτι τά έν τφ παπύρφ τροπάρια είναι έργον άγνωστου τίνος (οΰχί 
λογίου ) ποιητοΰ προγενεστέρου τών κοινώς θεωρουμένων ώς ιδρυτών τοΰ 
κανόνος μελφδών. Κατά ταΰτα ή άνακάλυψις αυτών δημιουργεί τάς προϋπο¬ 

θέσεις τουλάχιστον αΐτινες επιβάλλουν μίαν έξ ύπαρχής θεώρησιν καί έξέτα- 

σιν τοΰ ολου θέματος τής δημιουργίας τοΰ κανόνος, εξέτασιν δήλον δτι 
άπηλλαγμένην τών προκαταλήψεων τής βαθμιαίους άναπτυχθείσης παραδό- 

σεως κατά τήν οποίαν δ κανών ώς ποιητικόν είδος έδημιουργήθη κατά τον 
Η' αί. 'Ως θά δειχθή άλλωστε, ή παράδοσις αΰτη δεν είναι καν παλαιά — ώς 
ήτο π.χ. ή παράδοσις ή άποδίδουσα είς τον Ίωάννην τον Δαμασκηνόν τήν 

συγγραφήν τής Όκτωήχου (πβ. άνωτέρω, σ. 44, ΰποσ.). 
Πράγματι διά νά άρχίσωμεν από τοΰ Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, ούτε 

οί βιογράφοι αυτοΰ, οίτινες κατά κανόνα ενδιατρίβουν διά μακρών είς τον 
θαυματουργόν τρόπον καθ’ δν οΰτος ήρχισε τήν ποιητικήν αυτοΰ σταδιοδρο¬ 

μίαν, οΰτε αί λοιπαί μαρτυρίαι περί τοΰ βίου αυτοΰ ούτε τέλος οί ΰπομνη- 

ματισταί τών κανόνο)ν αυτοΰ, καθ’ δσον γνωρίζω 2, άναφέρονται είς μεταρ* 

1 λν. νν- 6 γ Η, Οίε Α&ΓΟδΙίεΙπδ ίη άετ ϋγζαηίΐηίδείιεη Κ&ηοηεδάϊο1ιΐιιη£, 

Β.Ζ., τ. 17 (1908), σσ. 1 -68 (πβ. είδικώς, σσ. 38 -42 καί 55). 

2 Προσωπικώς ήλεγξα τά κάτω&ι κείμενα : Τήν βιογραφίαν τοΰ Ί. Δαμασκηνού 

ύπό Ίωάννου πατριάρχην Ιεροσολύμων (Μί^ηε, Ρ.Ο-, τ. 94, στ. 429-490)’ τά 

δύο Συναξάρια έκ τοΰ Μηνολογίου τά δημοσιευόμενα έν τη αύτή Πατρολογία έν στ. 

501-504 (πβ. καί τ. 117, στ. 184) ώς καί τά Τεδίίτηοπία δείεείπ (αυτόθι, στ. 503- 

514), τό Συναξάριον, τά στιχηρά καί τον κανόνα εις τήν μνήμην αυτοΰ (Δεκεμβρίου 

Δ' ) έν τφ έντύπφ Μηναίφ' τον «Λόγον είς τον αΑγιον Ίωάννην τον Δαμασκηνόν» 

ύπό Κ. ’Δκροπολίτου (Μί^πε, Ρ.Ο., τ. 140, στ. 811 -886 ) καί τούς ύπό 'Α. Πα· 

παδοποΰλου-Κεραμέοις δημοσιευθέντας ( έν ’Αναλέκτοις Ίεροσολυμιτικής 

Σταχυολογίας, τ. Δ', σσ. 271 - 350 ) βίους Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού καί Κοσμά τοΰ 

Μαϊουμά. Πλήρη κατάλογον τών βίων τοΰ Ίωάννου ευρίσκει τις έν Κ. Η&ΙΙτίη, 

Βΐό1ίοί;1ιεε& Η&£ίθ£Γ&ρ1ιίι:π Οτ&εεει, γ' έκδοσις ( < δηόδΜίπ Η3£Ϊο§Γ3ρΙιίι:3 », άρ. 

8α ), τ. II (εν Βρυξέλλαις 1957 ), σσ. 17 -19, άξιολόγησιν δέ τών δημοσιευθέντων 

βίο>ν ύπό Μ. 4 α £ ί ε, ΏΤΟ, τ. VIII, μέρος 1 ( 1924), στ. 693-751. 
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ρύθμισίν τινα είσαχθεΐσαν υπό τοΰτου, πολλφ δέ μάλλον εις καινοτομίαν είς 
τά κατά την εποχήν εκείνην κρατούντα εν τή ύμνογ ραφίςι. Τοΰτ5 αυτό δύνα- 

ται νά λεχθή καί περί τής έν τω λεξικφ «Σούδςί» βραχείας σημειοίσεως περί 
Ίωάννου, οπού καίτοι μεγάλως έξαίρεται τό ποιητικόν αύτοΰ τάλαντον ως 
εκδηλοΰμενον εις τούς υπό τοΰτου ποιηθέντας «άσματικονς κανόνας» ούδέν 
λέγεται περί δημιουργίας υπό τοΰτου τού έν λόγφ ποιητικού είδους \ Τά 
αυτά δέ, συντόμως είπεΐν, ισχύουν καί περί τού Άνδρέου Κρήτης2. Την 
έλλειψιν έξ άλλου οίασδήποτε αρχαίας παραδόσεως μαρτυρούν καί αϊ διαφέ- 
ρουσαι προτιμήσεις των συγχρόνων μελετητών σχετικώς προς τό ποιος έκ 
των δΰο ύπήρξεν δ πραγματικός δημιουργός τού είδους. Ούτω ή μέν πλειο- 

•ψηφία προτιμά τον Άνδρέαν καί διότι ή ακμή καί δράσις αυτού φαίνεται 
προηγηθεΐσα τής τού Ίωάννου καί διότι οι κανόνες αυτού δεν παρουσιάζουν 
τήν συμμετρίαν εκείνην καί τυπικότητα, ήτις από τής εποχής τού Δαμασκη¬ 

νού καθίσταται μόνιμον σχεδόν χαρακτηριστικόν των κανόνων 5. Ούχ ήττον 
καί δ Ιωάννης δ Δαμασκηνός έχει τούς ίδιους οπαδούς, οίτινες ά.ντιπαρα- 

τηρούν ότι μόνον θεολόγος τού κύρους τού άνδρός τούτου θά ήδύνατο νά 
έπιβάλη τοιαύτην μεταρρύθμισιν είς τά ζητήματα τής λατρείας4. Όποια δια¬ 

φορά εις τήν περίπτωσιν τού λεγομένου κοντακίου (= ύμνου )! Ή τοιαύτη 

1 «οί γονν άσματικοί κανόνες Ίωάννου τε καί Κοσμά σύγκρισιν ονκ εδέξαντο 

ουδέ δέξαιντο, μέχρις &ν ο καθ’ ήμάς βίος περαιωθήσεται » ( Α. Α <3 1 ε τ, διιίάΒ,ε Εε- 

χϊεοη, τ. II, σελ. 649). 

2 Προσωπικώς ήλεγξα τά κάτωθι: Τον ΰπό Νικήτα πατρικίου καί κυέστορος 

βίον τον δημοσιευθέντα υπό Ά. Παπαδοπο ύλου-Κεραμέως, ένθ’ άνωτ., 

τ. Ε', σσ. 169 - 179, τον υπό Β. Λαούρδα δημοσιευθέντα βίον υπό Μακαρίου τοΰ 

Μακρή έν < Κρητικοΐς Χρονικοϊς », τ. Ζ' (αφιέρωμα είς 'Ι. Καλιτσουνάκην, 1953 ), 

σσ. 63 -74, ώς καί τό Συναξάριον μετά των στιχηρών καί τού κανόνος κατά τόν 

εορτασμόν τής μνήμης αυτοί) ( Ιουλίου Δ' ) έν τω έντύπιρ Μηναίφ. Κατάλογον των 

βίοαν τοΰ Άνδρέου ίδέ παρά Ρ. Ηαΐ&ίη, Ινθ’ άνωτ., τ. I ( 1957 ), σσ. 34-35. 

3 Ούτω τόν Άνδρέαν προτιμούν οί Οΐιτίδϋ-Παρανίκας, Ανθολογία, 

σ. ΧΕΙΙ, ό Κ. ΚπιηιΒΕεΙιεΓ, ένθ’ άνωτ., σ. 673, ό Ε· Ρ εΗί, ένθ’ άνωτ., 

στ. 2035, 2041, ό ΛΥ. λΥ ε γ 5, ένθ’ άνωτ., σελ. 8, ό Α. Βε-ΐιταδΙείΓΐζ, Ηγηαηε 

(Οτεε& ΟΗπδϋαη ), έν « Εηογο1ορ3.βάΐίΐ οί Κ.ε1ϊ§:ϊοη αηά Εΐΐαΐεδ», τ. VII (1915), 

σ. 10, ό Η. - Ο. Β ε ο Ε Κίτοΐιε ηπά ίΗβοΙο^ίδοΙιβ ΕίίετμΙυτ ϊηα ^ζ&ηΐίηΐδείαεη 

ϋβϊοΗ ( έν Μονάχφ, 1959), σ. 501 καί 265 ( μετ’ έπιφυλάξεως), ό Ε. λΥεΙΙεδζ, 

Α ΗίδΙοΓΥ οί Β3^ζαηίΐηβ Μιΐδίε αηά ΗγηαηοίίΓΒρΙ^ (β’ έκδοσις, έν “Οξφόρδη 

1961), σ. 204 κλπ. Πβ. επ’ ίσης, ΤΕθ Οχίοτά ΌίεΙίοηαΓΥ οί Ιΐαε ΟΙΐΓίδΙϊπα ΟΕιιγοΙι, 

έκδ. υπό Ρ. Ε. Ογο53 (έν Λονδίνφ 1957 ), σσ. 50, 228. 

4 Ούτω ό Σ. Εύστρατιάδης, Είρμολόγιον, σ. α' καί ό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά- 

κης, ένθ’ άνωτ., σ. 206 (καί ύποσημ. 3). Ούδείς, καθ’ όσον γνωρίζω, έθεώρησεν 

ώς δημιουργόν τοΰ κανόνος τόν πατριάρχην Γερμανόν (ποιητήν ίκανοΰ άριθμοΰ κανό- 

νων ) δστις ήτο κατά τινα έτη πρεσβύτερος τοΰ τε Ίωάννου καί τοΰ Άνδρέου ( έγέ- 

νετο πατριάρχης έν έτει 715 καί άπέθανεν έν ετει 733. Πβ. Η. Ό. ΒεεΕ, ενθ’ 

άνωτ., σ. 473 -474 ). 
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έλλειψις αρχαίας παραδόσεως δεικνύει σαφώς, νομίζω, οτι ή έμφάνισις τού 
κανόνος ώς ποιητικού είδους δεν ήτο έξαφνική καί τρόπον τινά επαναστατική 
(ώς ήθελεν αυτήν 6 Σ. Εύστρατιάδης καί ώς ήτο πίθανώτατα ή τού κοντα¬ 

κίου ) ώστε νά άφήση τά ίχνη αυτής ανεξίτηλα εις τόν νουν καί τήν μνήμην 
τών συγχρόνων καί περιβαλλομένη κατά τό τότε έθος τό ένδυμα τού θαυμά¬ 

σιου και τού υπερβατικού νά μεταβληθή εις παράδοσιν συνδέουσαν τήν εμφά- 

νισιν τοΰ είδους μεθ* ώρισμένου τίνος ποιητού, άλλ* ήτο μάλλον βραδεία 
καί εξελικτική ’. 
Ή πρώτη προσπάθεια προς καθορισμόν τού χρόνου τής δημιουργίας 

τού ποιητικού τούτου είδους έγένετο, καθ’ οσον γνωρίζω, κατά τόν παρελ¬ 

θόντα αίώνα υπό \Υ. Ο Τι γ ί 5 1;. Οΰτος έπικρίνων τόν καρδινάλιον Ι· - Β. 

Ρ ί ί γ 3. διά τήν υπό τούτου αποδοχήν ώς ορθών τών μνημονευθεισών αρ¬ 

χαίων μαρτυριών είς άς ή λέξις «κανών» άπαντςί, άνιέταξεν ότι ή δημιουρ¬ 

γία τού κανόνος δεν δύναται νά τεθή προ τού Η' μ.Χ. αΐώνος διότι α) ό 
όρος «κανών» {άντιθέτως προς τόν όρον «τροπάριου» ) άπαντά υπό διάφορον 
έννοιαν είς τήν Ανατολικήν καί είς τήν Δυτικήν εκκλησίαν, όπερ κατά τόν 
αυτόν δηλοΐ ότι ό κανών εγεννήδη είς εποχήν καθ* ήν ή στενή επικοινωνία 
μεταξύ τών δύο εκκλησιών είχε διακοπή* β) είς τήν περίφημον «Συνομιλίαν 
τών 3 Άββάδων » ή μέν λέξις «κανών» έχει διάφορον σημασίαν (πβ. ανω¬ 

τέρω), ένφ τά παρεμβαλλόμενα μεταξύ τών Βιβλικών φδών «μεσφδια» έψάλ- 

λοντο μόνον μετά τήν τρίτην καί τήν εκτην φδήν' καί γ) διότι ούδείς εκ τών 
προ τού Η' αίώνος μελφδών καί ποιητών άναφέρεται ώς συνθέσας κανόνας 
δήλον ό'τι ούτε 6 Άνθιμος ούτε ό Τιμοκλής ούτε δ Ρωμανός ούτε δ Σωφρό¬ 

νιος2. Άντιθέτως ούδείς έκ τών γνωστών ποιητών κανόνων έζησε προ τού 
Η' ή τού τέλους τοΰ Ζ' αί. 

1 Τοΰεο έθεώρησεν πιθανόν καί ό Ν. Β. Τωμαδάκης, ένθ’ άνωτ., σ. 206 

( πβ. καί κατωτέρω). Πβ. επ’ ίσης τάς γνώμας τών Α. Β α η ηι 5 ί α γ Ε, \Υ. \Υ β 3' Τ, 

Η.-Ο. Β 6 ο Ε, ένθ’ άνωτ. £Η μόνη « άρχαία » μαρτυρία ήτις άναφέρει τήν προσοα- 

πικήν συμβολήν μελφδοΰ τίνος είς τήν δημιουργίαν ποιητικού είδους παρομοίου προς 

τόν κανόνα είναι ή υπό Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου περί δημιουργίας τών 

τρίφδίων υπό Κοσμά Μαϊουμά (πβ. Τριώδιον, έκδ. « Άποστολικής Διακονίας», έν 

Άθήναις 1960, σ. 8, είς τό Συναξάριον τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καί Φαρισαίου). 

Τό πρόβλημα κατά πόσον τοΰτο ήτο ή προσωπική γνώμη τοΰ Νικηφόρου ή πραγμα¬ 

τική παράδοσις έκφεύγει τών ορίων τής παρούσης μελέτης. Πβ. δμαις κατωτέρω περί 

Σωφρονίου. 

2 Τά είς τόν Σωφρόνιον άποδοθέντα υπό Α. Μ α ί ( δρίεΐΐε^ϊιιηι Κοπιαπιπη, 

τ. IV, σσ. 126 - 225) τριφδια έδείχθησαν υπό Μ. Παρανίκα ( ϋεΕεΓ ά&δ &π£ε- 

ΕΗεΙιε Τποάίιΐΐη άεδ Ια. δορΙίΓοηΐιΐδ, « 8ΐΐζιιη£8ΐαεΓίε1ιΙε άετ Εόηΐ£ΐ. ύπγεΓ. ΑΕα- 

άεπαίε άετ \ΥΪ5δεη5ε1α£ίίεη ζχι Μηηεΐιεη, ρΐιίΐοδ. - ρΗΙοΙ. 01&556 », έτος 1870, 

τ. II, σσ. 53 - 74) ώς νόθα Τό ζήτημα έν τούτοις χρήζει περαιτέρω έξετάσειος. Ουτω 

π.χ. έν τω βίφ Ίοαάννουΐτοΰ Δαμασκηνού καί Κοσμά υπό Ίωάννου Μερκουροπώλου 
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Τά ανωτέρω επιχειρήματα εγένοντο ευρέως δεκτά καί ούδείς άπεπειράθη 
νά τά άμφισβητήση μέχρι τής άνακαλΰψεως του πάπυρου Κ.γΙαη(3δ καίτοι 
πολλοί εξέφρασαν απόψεις υπέρ τής εξελικτικής δημιουργίας του είδους 
(πβ. ανωτέρω). 'Υπό τό φως δμως τής άνακαλΰψεως του πάπυρου τοΰτου 
εν συναρτήσει προς την διαπιστωθείσαν έλλειψιν πάσης αρχαίας μαρτυρίας 
σχετικώς προς τήν δημιουργίαν του κανόνος ύφ* ωρισμένου ποιητοΰ, τά επι¬ 

χειρήματα ταΰτα αποκτούν μόνον περιωρισμένην αξίαν. Διότι είναι εξ ίσου 
πιθανόν νά θεωρήσωμεν τον κανόνα ως ποιητικόν είδος δημοφιλές εις ώρι- 

σμένην μόνον περιοχήν, οπερ ήλθεν εις τό προσκήνιου καί έλαβε γενικωτέ- 

ραν καθιέρωσιν κατά τό τέλος ϊδίςι του Ζ' αϊ. μέσφ του ποιητικού (καί 
πιθανώτατα καί μουσικού) ταλάντου των μεγάλων μελφδών τής εποχής, τή 
συνδρομή βεβαίως των παραγόντων εκείνων οίτινες συνήθως άναφέρονται ως 
επιβαλόντες τήν άντικατάστασιν του κοντακίου υπό του κανόνος1. Ή άνα- 

κάλυψις του ήμετέρου πάπυρου αποτελεί μίαν ΰπολογήσιμον ένδειξιν περί 
τοΰτου καί δΰναταί τις νά άναμένη μετά τίνος βεβαιότητος δτι θά εΰρεθοΰν 
εις τό μέλλον καί άλλοι πάπυροι περιέχοντες κανόνας σαφώς προγενεστέρους 
των θεωρηθέντων ως δημιουργών του είδους μελφδών 2. Είναι εν τοΰτοις 
απίθανου δτι ό κανών ύπήρχεν έξειλιγμένος εις βαθμόν ανάλογου προς τόν 
του εν τφ ήμετέρφ παπΰρφ κατ* εποχήν πολύ προ του Ζ' αί. Τούτο φαίνε¬ 

ται νά άποκλείη άφ* ενός ή περιγραφή των του ’Όρθρου εν τή « Συνομιλία 
των 8 Άββάδων », άφ* ετέρου, ώς θά λεχθή κατωτέρω, τό γεγονός δτι ή 
συστηματοποίησις των εννέα Βιβλικών φδών, εξ ών έξεπορεΰθη ό κανών, 
δεν φαίνεται πιθανόν δτι συνετελέσθη προ του Τ' μ,Χ. αΐώνος. 

Έκτος δμως τής ενδείξεως δτι ό κάνουν ως ποιητικόν είδος ήτο προγε¬ 

νέστερος τών ποιητών καί μελφδών εις ους οΰτος οφείλει άναμφισβητήτως 

πατριάρχου Ιεροσολύμων τον δημοσιευθέντα υπό ’Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέω ς (εκ τοΰ Αθηναϊκού κωδικός 983, τοΰ έτους 1267 ), ενθ’ άνωτ., σ. 338, περιέ- 

χεται ή πληροφορία δτι ό Σωφρόνιος έποίησε τριωδιον εις τήν νύκτα «καθ’ ήν ή 

προδοσία καί ι) κρίσις τον δεσπότου έγένετο », οπερ περιέργως ό εκδότης θεωρεί ώς 

ταυτόσημον προς τό υπό Κοσμά ποιηθέν τριωδιον, ού ή άκροστιχίς « Π ρ ο σ ά β- 

βατόν τ ε » (πβ. άνωτ.). 

1 Πβ. Ν. Β. Τωμαδάκην, ένθ’ άνωτ., σσ. 207 -208. 

2 Μέχρι σήμερον έχουν εύρεθή δύο μόνον πάπυροι (άμφότεροι μεταγενέστεροι 

τοΰ Η' αΐώνος ) περιέχοντες κανόνας. Ό είς έκ τούτων ( Βερολ. πάπυρος ίιπ’ άρ. 

9051, δστις έδημοσιεύθη υπό Ο. 3 ο 1ι ιη ΐ ά 1 - \¥. 8 ο ϊι υ β ά τ 1, ένθ’ άνωτ., σσ. 

119- 120) περιέχει τούς ειρμούς μόνον τοΰ Αναστάσιμου κανόνος Ίωάννου τοΰ Δα¬ 

μασκηνού, οΰτινος ή αρχή «’Άναστάσεως ημέρα...». Ό έτερος ( Ραρ. Ογ360. νΐη- 
άοθ. 31956* έδημοσιεύθη υπό Ρ. 8 3 η ζ εν « Τ&1ιγΙ>ιιο1ι άβτ ΟεΙείΎθίοΙιίδοΰεη δγ- 

ζ&ηΐϊηΐεοΐιεη Οεδβΐΐεοίι&ίΐ:», τ. IV, 1955, σσ. 1-11) περιέχει τμήμα κανόνος υπό 

τοΰ εκδότου άποδιδόμενον είς Άνδρέαν Κρήτης. 
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τήν λαμπρότητα καί δόξαν άν μή καί τήν εύρυτέραν καθιέρωσιν αύτοΰ, ό 
πάπυρος Κ,^ΐαηάδ προσφέρει επί πλέον καί θετικά τινα στοιχεία διά τήν 
κατανόησιν τής έμφανίσεως καί έξελίξεως τοΰ είδους μέχρι τής εποχής τών 
έν λόγφ μελφδών. Διότι έκ τών εν τφ παπΰρφ επιγραφών καθίσταται πλέον 
σαφές καί ανεπίδεκτου άμφισβητήσεως δτι τά τροπάρια τοΰ κανόνος οΰδέν 
άλλο ήσαν εΐ μή είδος παραρτήματος τών εννέα Βιβλικών φδών ψαλλόμενα 
πιθανώτατα μετά τούτων ώς τά στιχηρά τοΰ ’Όρθρου και τοΰ Εσπερινού 
μετά τών αντιστοίχων ψαλμών *. 

"Οτι αί εννέα Βιβλικαί φδαί αί εν τοΐς τυπικοΤς συνήθως άναφερόμεναι 
ώς « φδαί Ψαλτηρίου» (έκ τοΰ δτι απαντούν έν τφ Ψαλτηρίφ μετά τούς 
ψαλμούς) εψάλλοντο τακτικώς εις ιόν "Ορθρον καί δή καί έν συνδυασμώ 
προς τούς κανόνας καί μεμαρτυρημένον είναι καί έκ τών μέχρι σήμερον εν 
μέρει κρατουντών διαπιστοΰται. Οΰτω καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Μ. Τεσ¬ 

σαρακοστής, κατά τό έν χρήσει τυπικόν 2, « αί θ' φδαί στιχολογοΰνται ολό¬ 

κληροι μέν έκεΐναι τών οποίων ύπάρχουσιν έν τφ Τρίφδίφ τριφδια, ή αρχή 
δέ μόνον καί οί τελευταίοι στίχοι τών λοιπών ’Ωδών' άλλ* ή η' καί ή θ' 
ή τοΰ Ζαχαρίου (διότι ή τής Θεοτόκου θ' στιχολογεΐται εις Τήν τιμιωτέραν 
πάντοτε ) στιχολογοΰνται ολόκληροι καθ’ έκάστην »· Οΰτω κατά τάς έξ ήμέ* 

ρας τής έβδομάδος πάσαι αί εννέα φδαί ψάλλονται έκ περιτροπής. Κατά τάς 
Κυριακάς δμτος τών τροπαρίων τοΰ κανόνος προηγοΰνται στίχοι ώς «Δόξα 
τή αγία Άναστάσει σου, Κύριε», «'Υπέρ αγία Θεοτόκε} σώσον ήμας», «"Αγιοι 

τον Θεόν, πρεσβενσατε νπέρ ημών» κ.λ.π., οίτινες κατά τόν συγγραφέα τοΰ 

1 Έκτος τών άλλων ενδείξεων, περί ών κατωτέρω, τά έξης καθιστούν τήν απο- 

ψιν ταύτην πιθανήν : α ) Ό τρόπος καθ’ δν γίνεται ή παραπομπή είς τάς Βιβλικάς 

φδάς, δστις υπενθυμίζει τούς τύπους « εις τό Κύριε έκέκραξα... », « είς τούς Αίνους » 

κλπ. τών λειτουργικών βιβλίων, β) Τό γεγονός δτι πάντα τά τροπάρια έχουν τήν 

αυτήν αρχήν, δπερ είναι επ’ ίσης χαρακτηριστικόν τών στιχηρών πβ. τά εξής στι- 

χηρά προσόμοιο έν τφ Μηναίφ τοΰ Δεκεμβρίου : είς "Αγιον Ίωάννην τόν Δαμασκη¬ 

νόν « Τί σε νυν όνομάσωμεν "Αγιε; » (παραλλαγαί: « Τί σε ονομάσω θεσπέσιε ; 

« Τί σε ονομάσω αοίδιμε ; » )' πάντα τά έν λόγφ στιχηρά έχουν τήν αυτήν κατάλη- 

ξιν « ικέτευε τοΰ σωθήναι τάς ψνχάς ημών». Στιχηρά προσόμοιο είς Σάββαν τόν 

Ήγιασμένον : αρχή « Σάββα θεόφρον... )> ( ή « Σάββα παμμάκαρ » )* κατάληξις « Χρι¬ 

στόν ικέτευε, Χριστόν δυσώπει "Οσιε, δωρηθήναι τή Έκκλησίρ όμόνοιαν, εΙρήνην καί 

μέγα ελεος » καί πλεϊστα άλλα, άπερ παραλείπω ελλείψει χώρου, γ) Ή έν τή «Συ¬ 

νομιλία τών 3 Άββάδων » φράσις « και άναστάντες ήρξάμεθα τάς ώδάς άνέτως άνεν 

τροπαρίου», δ) Τά κατωτέρου λεγάμενα περί τής στιχολογίας τών Βιβλικών φδών. 

2 «Τυπικόν τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας... μέ πολλάς προσθήκας καί 

επιδιορθώσεις ύπό τοΰ πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη», έν Αθήνα ις (οίκος 

Μ. Σαλιβέρου), σ. 326. Τό σύστημα τό έν τφ τυπικφ τούτφ περιγραφόμενον έπρεπε 

νά ήτο τό άρχικώς ίσχΰον διά τάς καθ’ ημέραν άκολουθίας έν άντιθέσει προς τάς 

Κυριάκός1 πβ Π. Ν. Τρε μπελά, Αί εύχαί τού νΟρθρου καί τοΰ Εσπερινού, 

«Θεολογία», τ. ΚΕ' ( 1954 ), σσ. 255 κέξ. 
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τυΜΥ,ον αντικατέστησαν τούς χατά τό παρελθόν Ιχ των έννέα ®δών λαμβα- 

νομένους στίχους1. Τούτο π,στοπο.βΤ Ιξ άλλου καί ΜάρκΟζ ο Ευγενικός, 

ο στις Ιν τη εαυτού «Εξηγήσει τής Εκκλησιαστικής ακολουθίας» γράφει 

περί τών εν λόγφ έννέα φδών, αατινας λεπτομερώς απαριθμεί: «Ιόντων 
απαθών εκλεγόμενοι τους ό,κροτελευταίους μάλιστα στίχους επεπλέκομεν, αν- 

τοϊς καταλλήλως άσματα παρά των Πατέρων συντεθειμένα (κανόνας τούτονς 
άποκαλονμεν), οϋς καί μετά τψ τρίτην τε καί την ίκτψ διαλαμβάνομε* 

καθίσμασίτε καί τοίς λεγομένοις κοντακίοις καί οικοις...» (Μΐ£ηε 1Ά*., 

τ. 160, στ. 1180). ΕΙσήχθησαν δέ αί Βιβλικοί αΰται φδαί είς τήν αχολοσ- 

θίαν τού όρθρου χατ’ έποχήν προγενεστέραν τής δημιουργίας του χανονος 
«V εμφαίνεται χαϊ έκ των κάτωθι: 1) Έχ τής περίφημου χαι πολλαχις ηδη 
μνημονευθείσης « Συνομιλίας των 3 Άββάδων ». ίΙ«ί τοποθετείται εις τον 
ς-' μ·Χ. αί· 2) Έχ τής αναγραφής των φδών έν τελεί τοϋ Ψαλτηρίου η η 
από τοΰ Ε' αϊΛ 3) Έχ τής παραλλήλου πράξεως τής Δυτικής εκκλησίας 
καί των άλλων πλήν τής Όρθοδόξου Ικχλησιών τής ·Ανατολής^ ήτις δείκνυε! 

οτι τούτο ήτο αρχαία συνήθεια άκολουθηθεΐσα ΰφ’ όλων των διαδοχικως 

άποσχισθεισών εκκλησιών 4. 
Σχετιχώς δμως προς τήν έποχήν καθ’ ήν χαθιερωθη το σύστημα των 

Ιννέα ωδών, επί τοϋ όποιου έστηρίχθη ή δημιουργία τοΰ χανονος, ούτε βε- 

βαιότης υπάρχει οΰτε αί μαρτυρίαι «φθονούν. Ό Ι· Μεατηε6, οστις εμελε- 

μόνον ήδυνήόην νά έπαληάεό™ είς τό έν Βενετία καί Ιν Ετε, 

1545 τυπο,Οέν Τοπικόν (τής Αγίας Λαύρας τής έν Ίεροσολυμοις) 

νίκου Νουχίου, δπερ εύγενώς μοι παρεχώρησεν ο σεβαστός μοι χαΐ-ηγη ήί · 
ϊανδρος Τιιτνη ύπό μορφήν μιχροφίλμ. Έχει έπανειλημμενοις γίνεται λογος περ. 
στ χολογίας τού « Τφ Κνβίν «η*»» (δήλον ότι τής «' φδής) άλλ; ουδεν λεγετα. 

φδών. 4ν κεφ. β' έπ· Ίσης λέγεται (περί τού Μ. Εαρινόν » 

τής αγρυπνίας): < Καί άρχόμεθα τών κανόνων. Αναστάσιμους β , της Θεοτοκου κα. 
του Μηναίου. Τω Κ(υρί)Φ ααωμεν οΰ λέγομεν. Αλλά τόν ειρμόν > ( αί αελιδες είναι 

ανα°12 χΤαύτά υποστηρίζει καί δ Π. Ν. Τρεμπέλας, 5ν6·’ άνωτ., σσ. 346 - 847 

3 Ό αρχαιότερος κώδιξ δ περιέχων Βιβλιχάς φδάς ομοϋ μετά των φαλμων 
είναι δ ήδη μνημονευτείς < Αλεξανδρινός κώδιξ ·. Οίνος περιεχει 14 η,δας εν συνολφ. 

Άλλο, αρχαίοι κώδικες περιέχοντες τάς φδάς μετά τών ψαλμων είναι το Ψαλτηρι 
τϊίς Βερώνης (Οοάβχ νετοηβηδίδ, σημειουμενος δια του γράμματος Κ ) το 

νοί- καί το πορφυροΰν Ψαλτήριον τής Ζυρίχης ( Οοάοχ Ταηο».», 

δ,ά του Τ) τοΟ * αί- ΟΜΤεΖ 

1^7^, έν Κανταβριγίρ 1914), σα. 125, 141, 142, 253, ένθα 

γ.„ί Μ"θβόΓ0., ε,η1ί,αο3, ίν ΠΑΟΙ.. τ. 23 ( 1910), οτ. 1975 - 1994. ΙΙβ. 

έπ’ ΐαηζ II Ν· Τ ρ ε μ π έ λ α ν, ένθ’ άνωτ., οσ· 255 κέξ. . _ , 
5 ΤΗο ΟΑΐ^οΙεβ οί «ιβ ΟιπδΙίίΐη ΟΗιιγοΙι Κ&δΙβτη &ηά \\ οδίεηι ιη Ε»γ > 

3ηα Μεάίενδΐ Τίηιοκ, εν Κανταβριγίρ 1914. 
15 -12 -1962 
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τησε μέγαν αριθμόν χειρογράφων Ψαλτηρίων Ελληνικών, Λατινικών, Συρια- 

κών κ.λ.π. προς τόν σκοπόν όπως καθορίση τόν αριθμόν και τήν κατά 
τόπους ποικιλίαν των τοΰ Ψαλτηρίου φδών, ύπέδειξεν οτι εκτός τής συχνά- 

κις άναφερθείσης «Συνομιλίας των 5 Άββάδων» ούδεμία άλλη ενδειξις 
υπάρχει, άμεσος ή έμμεσος, οτι αί εννέα φδαί ειχον υΐοθετηθή υπό τής 
“Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας προ τοΰ Η' μ.Χ. αί. Άντιθέτως, ΰπε- 

στήριξεν οΰτος, τόσον 6 αριθμός των φδών των περιεχομένων εις τά προ 
τοΰ Η' αϊ. Ελληνιστί γεγραμμένα Ψαλτήρια οσον και ή εκλογή τούτων 
μεγάλως διαφέρουν από χειρογράφου εις χειρόγραφον, έν ψ έξ άλλου υπάρ¬ 

χουν λόγοι οϊτινες επιβάλλουν νά δεχθώμεν οτι τό σύστημα των εννέα φδών 
δεν είχε γίνει κοινώς παραδεκτόν προ τοΰ 550-575 μ.Χ. (πβ., σ. 8-9). 

Έν τοΰτοις δΰναται νά άντιπαρατηρηθή οτι συμφώνως προς τά υπό τοΰ 
αΰτοΰ συγγραφέο>ς εκτιθέμενα σύστημά τι έξ εννέα φδών (ών μία μόνον ήτο 
διάφορος τών Βυζαντινών εννέα φδών) ήτο έν χρήσει έν τή λατινογλώσσφ 
Βαλκανική και (πιθανώς) τή περιοχή του Μεδιολάνου, μεθ’ δ αΐ έν τή Βαλ¬ 

κανική έκκλησίαι εύρίσκοντο είς στενήν επαφήν, ήδη κατά τά τέλη τοΰ Δ' 
καί τάς άρχάς τοΰ Ε' αίώνος 1. 

Είς τά ανωτέρω δέον όπως προστεθή καί ή ενδειξις ή παρεχόμενη υπό 
πάπυρου τίνος περιέχοντος άποκλειστικώς τάς Βιβλικός φδάς, γεγραμμένας 
παραλλήλως είς τήν Ελληνικήν καί τήν κοπτικήν 2. 'Ο πάπυρος οΰτος περιέ¬ 

χει μέν περισσοτέρας τών εννέα φδών (13 έν συνόλφ) άλλ* έν τή διασω- 

θείση όρο; ένίων έξ αυτών εύρίσκομεν αριθμούς μή άνταποκρινομένους προς 
τήν θέσιν αυτών έν τφ παπΰρφ, άλλ3 ένθυμίζουσαν τήν αντίστοιχον άρίθμη- 

σίν των είς τό σύστημα τών εννέα φδών 3. Ούτως ή πρώτη φδή έν τφ πα- 

1 Συμφώνως προς τήν πληροφορίαν Νικήτα επισκόπου Ρεμεσιάνης (νυν Πα¬ 

λάγκα ) τής Μοισίας έν τή διατριβή αύτοΰ ϋ6 δοηο ρδ^ίπιοάίδο (έξεδόθη ύπό Ο. Η. 

ΤατηβΓ, έν « Ροιιγπ^Ι οί ΤΙΐ6θ1θ£ίθ3ΐ δίυάΐεδ», τ. XXIV [ 1923 ], σσ. 225 κεξ. ) 

Αί ύπό τούτου περιγραφόμεναι φδαί ως έν χρήσει είς τήν περιφέρειαν αυτήν κατά 

τήν έποχήν καθ’ ήν οΰτος έξη συμφωνούν κατά τόν άρι&μόν καί τήν τάξιν προς 

τάς βυζαντινός εννέα φδάς έκτος τής ζ' οπού αντί τής προσευχής ιών τριών παίδων 

( Δανιήλ Γ' 26 - 45 ) εύρίσκομεν απόσπασμα έκ τών θρήνων τοΰ 'Ιερεμίου ( 'Ιερεμ. 

ΙΑ' 1 κέξ. ). Πβ. Μ βα τη δ, ένθ’ άνωτ., σσ. 55 -57. 

2 ΈδημοσιεύΟη ύπό λΥ. Τ ϊ 11 καί Ρ. 3 3 η ζ, Είηε ^ΓίβοΠίδοΙι - Ιζορίΐδοΐιε 
ΟάβηΙΐ3ηά8θ1ιπίί: ( Ρ3ργηΐ3 ΟορΙ:. νίηάο5. Κ 8706 ) έν τή σειρά « Μοηυιπ6ηϋ3 

ΒΪ51Ϊ03 6ί Εοοΐ65Ϊ35ίίθ3 », άρ. 5 ( έν Ρώμη 1939 ). Οΰτος χρονολογείται είς τό 

τέλος τοΰ Τ' μ.Χ. αίώνος. Τό Ελληνικόν καί κοπτικόν κείμενον εύρίσκονται έν 

παραλληλίμ ούτως ώστε τό μέν Ελληνικόν κείμενον κατέχει τάς άρτιας σελίδας τό 

δέ κοπτικόν τάς περιττός. 

3 Οί άριθμοί οΰτοι ( εκτός τοΰ α') διεσώθησαν μόνον είς τό κοπτικόν κείμε¬ 

νον. Λόγφ φθοράς τοΰ παπύρου τό εξωτερικόν ήμισυ τών φύλλων ( καί μετ5 αύτοΰ 

ή ωα ή περιέχουσα τήν άρχήν τών στίχων τοΰ Ελληνικού κειμένου καί πιθανώτατα 

ΕΠΕΤΗΡΙΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ} ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ’ 6 
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πΰρφ (ή ’φδή Μωϋσέως, ειλημμένη έκ της Εξόδου ΙΕ', 1-19) φέρει εν 
τη φςι τον αριθμόν α', ή δεύτερα (έκ του Δευτερονομίου ΛΒ' 1-43) φέρει 
τον αριθμόν β' \ ή τρίτη (Α' Βασιλειών Β' 1-10) τον αριθμόν γ', ή 
τέταρτη (Ιωνάς Β' 3-10) τον αριθμόν δ'. Αϊ επόμενοι ορδαί στερούνται 
αριθμού. Εις τινας δ αριθμός έχει άπολεσθή μετά των πρώτων στίχων, έν φ 
άλλαι ουδένα αριθμόν έφερον εξ αρχής. Οΰτω φθάνομεν εις τάς δυο τελευ¬ 

ταίας φδάς, τον ύμνον των τριών παίδων έν τή καμίνφ (Δανιήλ Γ' 52-90) 

καί την φδήν τής Θεοτόκου (Λουκά Α' 47-55), αί'τινες παραδόξως φέρουν 
τούς αριθμούς η' καί θ' έν ώ κατέχουν άντιστοίχως την 121Ίν καί την 13ην 
θέσιν έν τφ παπΰρφ. Οί Ικδόται άντιπαρέρχονται τό σημεΐον προτείνοντες 
δτι είτε κατά την άρίθμησιν αί έκ τού Ήσαΐου ληφθείσαι τρεις φδαί ύπε- 

λογίσθησαν ώς μία, ή ότι « 65 ίδί: άαήη άβτ Είηίΐιΐδδ οΐηοΓ αηάετδ αη^ο- 

οτάηεΐοη νοΓΐ&£6 ζη δβΐιοπ» (σ. 23). Άλλ’ ή πρώτη άποψις δεν δύναται 
νά ληφθή ύπ’ ό'ψιν δεδομένου δτι καί εις την περίπτωσιν αυτήν ή άρίθμη- 

σις θά ήτο επ’ ίσης εσφαλμένη δεδομένου δτι αί δυο τελευταίοι φδαί θά 
ήσαν ή 9η καί ή 10η τής συλλογής- Ώς προς τήν πιθανήν άρίθμησιν των 
φδών επί τή βάσει άλ?νου τίνος συστήματος, ποιον άλλο θά ήτο τούτο ει μή 

τό σύστημα των εννέα φδών εις δ αί υπό συζήτησιν φδαί κατέχουν ακριβώς 
τήν 8ην καί 9ην θέσιν; Ή διάφορος, κατά ταύτα, άρίθμησις τών τελευταίων 
τούτων φδών προς τήν ύπ’ αυτών κατεχομένην έν τφ παπύρω σειράν, επι¬ 

βάλλει τήν κάτωθι ερμηνείαν έν γενικαΐς γρσμμαΐς: Κατά τήν εποχήν 
καθ’ ήν έγράφη τό έκ παπύρου χειρόγραφον (τέλος τού Τ' αΐ.) είχον ήδη 
αρχίσει νά έπικρατούν αί εννέα φδαί εις βάρος τών μέχρι τότε έπικρατούν- 

των συστημάτων. Ό δέ άντιγραφεύς, καίτοι αντέγραψε κατά τό άρχαΐον 
έθος μεγαλύτερον αριθμόν φδών ( πιθανότατα δσας είχε τό πρότυπον αυ¬ 

τού), έν τούτοις έθεώρησε σκόπιμον όπως ύποδηλοίση έν τή φ<? τάς φδάς 
έκείνας αΐτινες είχον αρχίσει πλέον νά διακρίνωνται τών λοιπών καί αίτινες 

έν τελεί άπετέλεσαν, ούτως είπείν, τον κανόνα τών εννέα φδών. Τό γεγονός 
δτι εις τον έν λόγφ πάπυρον ή φδή τού Ιωνά κατέχει τήν 4ην άντί τής 6ης 
θέσεως δεικνύει, νομίζω, δτι τό σύστημα ήτο ακόμη νέον καί δεν εΐχεν εΐσέτι 
παγιωθή. Είναι επ’ ίσης αδύνατον νά είπωμεν ποία φδή εΐχεν είσαχθή άντί 
τής έλλειπούσης έκ τού παπύρου φδής τού Άββακούμ. Άλλ* είναι πιθανόν 
δτι αύτη περιείχετο εις τι τών άπολεσθέντων ψύλλων τού παπύρου- Έν πάση 
περιπτώσει, οίαδήποτε καί άν είναι ή λύσις τού προβλήματος εις τό σημεΐον 

καί τήν άρίθμησιν ) έχει άπολεσθή. Οί αριθμοί φαίνονται γεγραμμένοι υπό τής ιδίας 

χειρός ήτις αντέγραψε τό κείμενον τών φδών. 

1 Παραδόξως ό αριθμός ουτος εύρίσκεται ούχί έν αρχή τής φδής (οί πρώτοι 

στίχοι τοϋ τε Ελληνικού καί τοΰ κοπτικοΰ κειμένου δεν διεσώθησαν ) άλλ3 έν τφ 

μέσψ (ήτοι έμπροσθεν τοΰ στίχου ΛΒ' 25 «νεανίσκος συν παρθένω... » ). 
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αυτό, είναι φανερόν δτι κατά τήν εποχήν καθ’ ήν έγράφη ο πάπυρος σύστημα 
τι νέον έξ εννέα φδών είχεν αρχίσει νά επικρατή εις βάρος τού παλαιού ή 
μάλλον τών διαφόρων τοπικών συστημάτων καί δτι έν τφ νέφ τούτφ συσιή- 

ματι πέντε τουλάχιστον εκ τών ωδών τού έν τελεί παγιωθεντος συστήματος 
(ήτοι αί α', β', γ', η' καί θ') είχον ήδη καταλάβει τάς θέσεις ας επρόκειτο 
νά καταλάβουν όριστικώς εις τό σύστημα τούτο. ”Αν τά ανωτέρω είναι 
αληθή, τότε κερδίζομεν σπουδαιόν τι, ήτοι μίαν πρώτης τάξεως ένδειξιν 
σχετικώς προς προς τον χρόνον καθ’ ον τό σύστημα τών εννέα φδών εΐχεν 

αρχίσει νά επιβάλληται. 
Έτέρα ένδειξις, αμφιβόλου αύτη αξίας, δύναται νά ληφθή έκ τών υπό 

Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου λεγομένων σχετικώς προς τον ακριβή 
χρόνον καθ’ δν δ Ρωμανός, άρτι λαβών τό χάρισμα τής ποιήσεως τών κον¬ 

τακίων υπό τής Θεομήτορος, άνήλθεν επί τού αμβωνος καί έψαλε το « Η 
παρθένος σήμερον», έγκαινιάσας οΰτο) τό ποιητικόν αυτό είδος1. Κατα τον 
Νικηφόρον τούτον τό μέν ένύπνιον έλαβε χιοραν «περί την εκτην ωδήν» ο 
δέ Ρωμανός άνήλθεν επί τού άμβωνος «κατά τήν έβδόμην ωδήν». Μολονότι 
αΐ ανωτέρω λεπτομέρειαι δυνατόν νά είναι έπινόησις τού Νικηφόρου, προς 
έξήγησιν τού διά τί τά κοντάκια έψάλλοντο μεταξύ τής ς*' καί τής ζ' φδής 
( πβ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ν, ένθ’άνωτ., σσ. 200-201), δεν νομίζω έν τού- 

τοις δτι αί άναφερόμεναι φδαί είναι αΐ φδαί τού κανόνος, άλλ’ άπλούστατα 
αΐ Βιβλικαί φδαί τού Ψαλτηρίου. ”Αν κατά ταύτα ή ανωτέρω μαρτυρία έχει 
βάσιν τινά, τότε πρέπει νά δεχθώμεν δτι έν Κωνσταντινουπόλει ιό σύστημα 
τών έννέα φδών είχεν ήδη καθιερωθή κατά τήν εποχήν τού Ρωμανού ήτοι 

κατά τάς άρχάς τού Τ' αΐώνος. 

Πάσαι αΐ ανωτέρω ενδείξεις άναφερόμεναι έν ομοφωνία εις τον Τ' 

αιώνα ύποδηλούν δτι κατά τήν εποχήν αυτήν πιθανώτατα διεμορφιοθη τό 
σύστημα τών έννέα φδών, ή μάλλον ήρχισε νά άποκτφ καθολικήν επιβολήν 
καί δυνάμεθα ούτω νά δεχθώμεν ώς λίαν πιθανόν δτι ή καθολική επιβολή 

τού συστήματος τούτου συνετελέσθη τό άργότερον κατά τάς άρχάς τού Ζ' 

αίώνος. 

Διηυκολύνθη δέ ή έπικράτησις τού συστήματος τούτου έναντι τών λοι¬ 

πών πιθανώτατα έκ τής μυστικής σημασίας ήτις άπεδόθη κατά τούς χρόνους 
αυτούς εις τον άριθμόν έννέα καί ήτις εΰρε τήν πλέον εύγλωττον έκφρασιν 
εις τά συγγράμματα τού ψευδό - Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου 2. 

1 Πβ. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΜΗί:θί1ιιη£βη ϋδετ Κοιηααοδ, 

ΒΖ, τ. II { 1898 ), 599 -606. Τό κείμενον ευρηται έν σσ. 601 -608. 

2 Τά περί σχέσεως μεταξύ τοΰ αριθμού τών ωδών τοΰ κανόνος καί τοΰ μυστι¬ 

κού νοήματος τοΰ άριθμοΰ έννέα όρθώς εΐκασεν ό Ζωναράς έν τή πραγματεία αύτοΰ 

«περί κανόνος και ειρμόν καί τροπαρίου καί φδής » ήτις προηγείται τής ύπ3 αύτοΰ 

αέξηγήσεως τών 3Αναστάσιμων κανόνοη τών τον Δαμασκηνόν » ( Μ ί £ η θ, ΡΟ, τ. 
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Διά νά έπανέλθωμεν όμως εις τον κανόνα, περαιτέρω άνάλυσις των 
υπαρχόντων στοιχείων δεικνύει δτι τά εξ ών άποτελειται οΰτος τροπάρια 
πιθανώτατα έξειλίχθησαν βαθμηδόν έξ απλών ύποψαλμάτων των εννέα φδών 
του Ψαλτηρίου, δήλον δτι εκ τής υπό του χορού έπαναλήψεως του πρώτου 
ή του πλέον χαρακτηριστικού στίχου των εν λόγορ φδών. Τοιαΰτα ύποψάλ- 

ματα ήσαν συνήθη είς τούς ψαλμούς 1. "Οτι δέ τούτο συνέβαινε και εις τήν 
περίπτωσιν τών Βιβλικών φδών μαρτυρεί τό υπό Ε. λΥοΙΙεεζ (ενθ’ άνωτ., 

σσ. 39-40) δημοσιευθέν απόσπασμα εκ τίνος « Προφητολογίου » 8, εν φ 
έμφαίνεται σαφώς ό τρόπος καθ’ δν τά ύποψάλματα ταύτα έψάλλοντο. Λόγφ 
τού εξαιρετικού ενδιαφέροντος τού κειμένου τούτου έν σχέσει προς τό απα¬ 

σχολούν ημάς πρόβλημα τής γενέσεως τού κανόνος τό παραθέτομεν ώς έδη- 

μοσιεΰΟη υπό τού έν λόγορ συγγραφέας; 

’φδή τής Εξόδου. 

ό ψάλτης : ” Ασωμεν τφ Κνρίφ, ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

ο λαός : ”Ασωμεν τω Κνρίω, ενδόξους γάρ δεδόξασται: 

δ ψάλτης : "Ιππον καί αναβάτην ερριψεν είς θάλασσαν: 

Ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

Βοηθός και σκεπαστής έγένετό μοι είς σοηηρίαν: 

Ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

δ λαός : ”Ασωμεν τφ Κνρίω, ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

135, στ. 421 -428 ). Τό κείμενον τοϋτο άπηλλαγμένον τών συνήθων ορθογραφικών 

κ.ά. σφαλμάτων άτινα άφθονούν παρά Μίβπο, ευρίσκει τις έν τή πραγματεία του 

\ν. Οΐιτΐδί, ΙΙούετ άίε ΒεάεαΙιχη^ νοη Ηίηηοε, Ττορδηοη ηηά Κσ,ηοη ίη άετ 

£πεε1π5θΙιεη Ροεείε άεε Μΐίΐείπΐίετε, ετίέοιίειΐ: &η άετ Η3η<3 είηετ δοΐιπίί: άεε 

Ζοπάτάβ, έν « δΐίζυη^δΒεηεΙιΙε άετ 1τόηί£ΐ. Βαγεη Α1ί3.<1επιίε άετ λνίδδβηδείια- 

ίίεη ζυ Μϋπείιεα Ρΐιίΐοδ. - Ρΐαϊΐοΐ. ΟΙ&δδβ», έτος 1870, τ. II, σσ. 75 - 108 (τό κεί¬ 

μενον έν σσ. 76-84), δστις επ’ ίσης υιοθετεί τήν ανωτέρω άποψιν. 

1 Πβ, Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ν, ένθ’ άνωτ., σελ. 194, I,. Ρ ε I: ίί, Αηίίρίιοηβ 

ό&ηδ Ια ΠίχίΓ^ίε Οτεεςαε, έν ΒΑΟΕ I2 (1907 ), στ. 2461 -2488. Τά ύποψάλματα 

κατά τον Α. ΒαηηΐδΙαΓίί, Ηγιηηδ (ένθ’ άνωτ., σελ. 5) αποτελούν τήν άπλου- 

στέραν μορφήν τής Ελληνικής χριστιανικής υμνογραφίας. Μία τών αρχαιότερων 

μαρτυριών ( συχνάκις μνημονευόμενη υπό τών συγχρόνων μελετητών) εΰρηται παρά 

ταΐς « Άποστολικαΐς Διαταγαΐς » τού Ψευδό - Κλήμεντος, βιβλ. II, κεφ. νζ': « άνά 

δύο δέ γινομένων αναγνωσμάτων έτερός τις τοϋ Δαβίδ -ψαλλέτω νμνους και ο λαός τά 

άκροστίχια ύποψαλλέτων (Μϊ£ηε, Ρ.Ο., τ. I, στ. 728 ). Εις ύποψάλματα άναφέ- 

ρεται συχνάκις κα'ι Ιωάννης δ Χρυσόστομος έν ταϊς είς τούς ψαλμούς έρμηνείαις 

αύτοΰ' πβ. Μϊβηε, Ρ.Ο., τ. 53, στ. 328, 464, 466 κλπ. 

2 Τό Προφητολόγιον ήρχισε νά έκδίδηται υπό τών Ο. Ηόε£ καί Ο. Ζνηίζ 

έν τή σειρά « Μοηιιιηεηΐ.3. Μυδϊε&ε Βγζ3.πίίη3ε Εεεί:ΐοη3π'3 ». Μέχρι στιγμής 

έχουν έκδοθή τά κάτωθι τεύχη: α' ( 1939 ), β' ( 1940), γ' ( 1952 ) καί δ' (1960). 
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δ ψάλτης: Δόξα ΠατρΙ καί Υίφ καί άγιο: Πνενματι: 

Ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

δ λαός : νΑσωμεν τφ Κνρίφ, ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

δ ψάλτης: Καί νυν καί αεί καί είς αιώνας τών αιώνων, αμήν: 

5£ν<5ό!α>ς γάρ δεδόξασται: 

6 λαός : ”Ασωμεν τφ Κνρίφ, ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

δ ψάλτης: >'Ασο:μεν τω Κνρίφ, ένδόξως γάρ δεδόξασται: 

δ λαός : Ένδόξως γάρ δεδόξασται. 

Ώς έμφαίνεται έκ τού ανωτέρω χωρίου ώς ύπόψαλμα εις τήν φδήν τού 
Μωϋσέως εχρησίμευεν είτε τό πρώτον ήμιστίχιον δλόκληρον («"\Ασωμεν τω 
Κνρίφ, ένδόξως γάρ δεδόξασται») είτε τό δεύτερον τμήμα αυτού («ένδόξως 
γάο δεδόξασται») ι. Μία προσεκτική μελέτη τών ειρμών τών κανόνων δει¬ 

κνύει δτι τό τελευταιον τούτο άπετέλει οργανικόν τμήμα τού ειρμού τής α' 
φδής τών κανόνων τιθέμενον συνήθως εις τό τέλος τής στροφής, ούχί δέ 
σπανίως (ώς ήδη έλέχθη) επαναλαμβανόμενον και είς τά λοιπά τροπάρια 

Σ. Εύστρατιάδου δημοσιευθέντι «Ειρμολογίφ» 2 ειρμών δεικνύει δτι ή φρά- 

σις «ένδόξως γάρ δεδόξασται» ή παραλλαγαί αυτής ώς «δτι ένδόξως δεδό- 

ξασται»,τ\ «δτι δεδόξασται», απαντςί εις 18 έκ τών 30 πρώτων ειρμών τής α' 

φδής αποτελούσα είς δλας τάς περιπτώσεις τήν κατακλείδα τού ειρμού, δήλον 
δτι εύρισκομένη πάντοτε είς τον τελευταιον στίχον, δστις ούχί σπανίως άπο- 

τελεΐται έκ τής φράσεως αυτής καί μόνης. 

Τοΰτ5 αυτό δύναται νά λεχθή καί περί τής ζ', η' καί θ' φδής. Ούτω 
έκ τών 30 πρώτων ειρμών τής ζ' φδής έν τφ αύτφ Ειρμολογίφ είς 21 περι¬ 

πτώσεις δ ειρμός κατακλείεται υπό τής τυπικής φράσεως «ό τών πατέρων ημών 
Θεός ευλογητός εία 3, έν ορ είς 7 άλ?ιας περιπτώσεις άνευρίσκομεν τμήμα μόνον 
τής φράσεως αυτής, ήτοι είτε «ευλογητός εϊ» είτε «ό τών πατέρο:ν Θεός »' 

π.χ. «ό αίνετός τών πατέρων Θεός καί υπερένδοξος» (άρ. 1), «δοξολογούν- 

1 Τά άνοχτέρω συμφωνούν καί προς τά παρά τοΐς παλαιοΐς Σλαύοις κρατούντα, 

οϊτινες βεβαίοχς έκληρονόμησαν τά έν ταΐς άκολουθίαις αύτών έθη ύπό τών Βυζαν¬ 

τινών* πβ. Σ,. Ρείΐί, ένθ’ άνωτ·, ΒΑΟΕ, τ. I1, στ. 2470. 

2 Τούτο έλήφθη ώς βάσις διότι καί πλείστους αρχαίους ειρμούς διασφξει καί 

ή είς τοϋτο παραπομπή είναι εύχερεστέρα ή είς τά Λειτουργικά βιβλία. 

3 Εύνόητον οτι ή σειρά τών λέξεοχν ποικίλλει άναλόγως τών έκάστοτε απαιτή¬ 

σεων τού μέτρου. Εύνόητον επ’ ίσης ότι διάφοροι λέξεις δύνανται νά παρεμβάλλων- 

ται μεταξύ τούτοχν ή καί νά παραλείπωνται. Ούτω ή κατακλείς τού ειρμού δύναται 

νά παρουσιάζη τήν μορφήν «ό τών πατέρων Θεός ευλογητός εϊ» ( άρ. 8 ), « εύλογη- 

τός εϊ ό Θεός \ ό τών πατέρων ημών η ( άρ. 11, 12), « ενΡιογητός εϊ. Κύριε υπερέν¬ 

δοξε, | ό Θεός τών πατέρων ημών » ( άρ. 18), «ό δεδοξασμένος τών πατέρων καί 

ημών | Θεός ευλογητός εϊ » ( άρ. 4 ) κλπ. 
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τές σε τόν των πατέρων Θεόν» (άρ. 2) κλπ. Μόνον εις ειρμός έκ των τριά¬ 

κοντα (ύπ’ άρ. 2) έχει διάφορον κατακλείδα. Είς μίαν άλλην περίπτωσιν δ 
ειρμός της ζ' φδης δεν σφζεται ( άρ. 28). 

"Οσον άφορφ είς τήν η* φδήν, ή φράσις «ευλογείτε...1 τον Κύριον 
(Θεόν, Χριστόν) είς (πάντας) τους αιώνας» εύρηται εις 21 εκ των 30 ειρ¬ 

μών. Εις τάς πλείστας των περιπτώσεων ή φράσις «είς τους αιώνας» κατα¬ 

κλείει τον ειρμόν. Ή ιδία τυπική φράσις ευρίσκεται εν τελεί του ειρμού και 
είς άλλας δυο {επί πλέον των άναφερθεισών 21) περιπτοόσεις, έν φ είς τρεις 
άλλους ειρμούς άνευρίσκομεν την φράσιν «ευλογείτε {πάντα) τα έργα Κυρίου 
τον Κύριον»} δήλον οτι παρομοίαν προς την εν τφ παπΰρφ Κ,γΐ&ηάδ. Εις 
μίαν περίπτωσιν δ ειρμός τής ωδής ελλείπει (άρ. 28 ), ενώ εις τινα άλλην 
οΰτος λήγει διά τού «εύλογείτω σύμπασα κτίσις τον ευεργέτην \ ώς δημιουρ¬ 

γόν θεολογούσα καί Κύριον» (άρ. 25). Οί λοιποί δυο έχουν διάφορον 

κατάληξιν. 

Τέλος όσον αφορά είς την θ' φδήν, τό χαρακτηριστικόν ταύτης συνί- 

σταται είς την χρήσιν τού ρήματος μεγαλύνω (συνήθως υπό την μορφήν 
μεγαλύνομεν) έν τελεί τού ειρμού. Ούτω είς 20 (επί συνόλου 30) περιπτώ¬ 

σεις εύρίσκομεν τον τύπον «μεγαλύνομεν» (ή τον ομόηχον «μεγαλύνωμεν») 

έν κατακλεΐδι τής στροφής. Είς τέσσαρας είσέτι περιπτιόσεις τό ρήμα τούτο 
(υπό διαφόρους τύπους) άπαντά είτε είς τον τελευταίον (άλλ’ ούχί έν τελεί) 

ή εις τον προτελευταϊον στίχον. 

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται φανερόν, ελπίζω, οτι οί ειρμοί έν τή 
μεγάλη αυτών πλειοψηφίφ ού μόνον εμφανίζουν ειδικήν τινα συγγένειαν (ως 
εχει επανειλημμένος δειχθή) προς τό θέμα τής άντιστοίχου Βιβλικής φδης, 

άλλα καί άπηχούν τρόπον τινα τόν πλέον χαρακτηριστικόν στίχον (ή μέρος 
τούτου) τών φδών τούτων. Αί ευάριθμοι εξαιρέσεις, αϊτινες αναντίρρητος 
οφείλονται είς τήν τάσιν ένίων μελφδών προς πρωτοτυπίαν, άποδεικνύουν 
ότι τό παρατηρηθέν φαινόμενον δεν άπετέλει ποιητικόν, ούτως εΐπειν, κανόνα, 

άλλα μάλλον παράδοσιν προς ήν κατά φυσικόν τρόπον οί πλεΐστοι μελφδοί 
συνεμορφούντο. Κατά ταΰτα ή παρατήρησις αύτη δύναται νά χρησιμεύση ώς 
εν επί πλέον επιχείρημα ότι τούς κανόνας δεν εδημιούργησαν έκ τού μηδε- 

νός οί μεγάλοι μελφδοί τού Η' αί. (οίοσδήποτε έξ αυτών καί άν έλκύη τήν 
προτίμησίν μας) άλλ’ ότι οί μελφδοί οΰτοι υιοθέτησαν ύπαρχον ήδη ποιη¬ 

τικόν είδος, τό δποιον μακρά παράδοσις είχε διαμορφώσει διά βαθμιαίας 

1 Αντί τούτου, άλλοι τύποι διαφέροντες κατά τό πρόσωπον, τόν χρόνον και 

τήν εγκλισιν δύνανται νά εύρεθ·οΰν, π.χ. « ευλογών» ( άρ. 7), « εύλογοϋμεν » ( άρ. 

6 ), «εύλογείτω » ( άρ. 8 ) κλπ. Έπ’ ίσης άλλα συνώνυμα ρήματα άντί τοΰ « εύλογώ 
οΐον « άννμνοΰσιν » (άρ. 2), « ύπερυψοϋμεν » ( άρ. 4), « υμνείτε » ( άρ. 21) κλπ., 

ενίοτε δέ δύο καί τρία έξ αυτών συγχρόνως, οιον « παϊδες υμνείτε, ί ιερείς δοξάσατε, | 

λαός νπερυψοΰτε | αυτόν είς τούς αιώνας» (άρ. 11). 
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έξελίξεως έξ άπλουστέρων μορφών, είς τήν προκειμένην περίπτωσιν τών υπο- 

ψαλμάτων τών εννέα ωδών. Ίοιαυτη εξελιξις, δέον να τονισθή, ευρίσκεται 
έν πλήρει άρμονίφ προς τήν γενικώς κρατούσαν άντίληψιν περί τής σημα¬ 

σίας τών Γραφικών ποιητικών κειμένων εις τήν διαμόρφωσιν τών έκκλησια- 

στικών ποιητικών ειδών \ 
Ενταύθα δέ τού λόγου όντος δύναται νά λεχθή ότι αί άνωτέρω ίδέαι 

δεν είναι παντάπασιν νέαι, άλλ’ οτι καί άλλοι μελετηταί είχον κατά καιρούς 
έκφράσει ανάλογους κατά τό μάλλον ή ήττον απόψεις διά τήν προϊστορίαν, 

ούτως εΐπεΐν, τοΰ κανόνος. Άλλ’ αί ίδέαι αύται είτε ήσαν ασαφείς καί 
γενικά! είτε έξετέθησαν ώς άπλαΐ είκασίαι άνευ αποδεικτικών λόγων, ούδεις 
δέ, καθ’ όσον γνωρίζω, άπεπειράθη νά αντιμετώπιση τό πρόβλημα καθ’ 

εαυτό μετά συνοχής καί λογικής συνέπειας. Χαριν παραδείγματος καταχωρίζω 
ενταύθα δύο αποσπάσματα έκ τών πλέον αντιπροσωπευτικών τής ένοράσεως 
τών μελετητών. Τό πρώτον είναι εΐλημμένον έκ τής « Εισαγωγής εις τήν 
Βυζαντινήν Φιλολογίαν» τού καθηγητού μου κ. Ν. Β. Τωμαδάκη (β' έκδο- 

σις, 1958, σ. 206 καί ύποσ. 3): «Ή ύπαρξις τών αύτομέλων προς τά 
όποια ήρμόζοντο τά προσόμοια, καί ή κατ’ ακολουθίαν ψαλμφδία τούτων 
μετ’ εκείνα, ήγεν άριστα προ; ιόν ειρμόν καί τά τροπάρια. Κατ’ άνάλογον 
τοόπον έγένετο ή συστηματοποίησις τού α οικου και τών υπολοίπων εις τον 
ύμνον. Ούτως ήδη έ'χομεν τό πρώτον σύστημα, τήν φδήν ». Καί έν τή υπο¬ 

σημειώσει : « Βεβαίως ή μετάβασις έκ τών προσομοίων είς τόν κανόνα ενδε¬ 

χόμενον νά έγινε κατά τρόπον εξελικτικόν, ώστε προ τού Δαμασκηνού ή καί 
συγχρόνως προς αυτόν νά ύπήρχεν άλλο είδος συστηματοποιήσεως, άλλα 
γεγονός είναι ότι ή ίδική του συστηματοποίησις παρέμεινε ». 

Τό έτερον χωρίον έλήφθη έκ τού άρθρου « Ηγπιηδ (Οτεβίί ΟΗπ- 

δίάαη)» υπό Α. ΒααΐηδΙίαΓίε, ένθ’ άνωτ., σ. 9 καί έχει έν μεταφράσει ώς 
εξής: «Ό κανών... είναι είδος τι (^πιοάε) έν ω ή ψαλμφδία τών τροπα¬ 

ρίων συνδυάζεται προς ολας τάς Βιβλικάς φδάς αιτινες άναγιγνώσκονται είς 
τόν ’Όρθρον, έν φ τό σύντομον καί αμετάβλητον ύπόψαλμα τών προηγου¬ 

μένων εποχών παρεχοόρησε τήν θέσιν αυτού εις ποιητικας στροφας σημαν¬ 

τικού μεγέθους καί αυτοτελούς μετρικής διαρθρωσεως » 

Ή εξέλιξις τών ύποψαλμάτων είς τροπάρια, άτινα έψάλλοντο κανονικώς 
μετά τάς φδάς, είχεν ήδη συντελεσθή εις τινας περιοχας καια τόν Τ μ.Χ· 

αιώνα, ώ; μαρτυρεί ή «Συνομιλία τών 3 Αββαδων». Το αυχο κείμενον 
δεικνύει ότι πιθανώς τά τροπάρια ταΰτα προσετίθεντο άρχικώς μόνον είς 

ι Πβ. Ν. Β. Τωμαδάκη ν, εν&’ άνωτ., σ. 191-192, Οΐιτΐεΐ-Παρανί- 

κ α ν, Άνϋ-ολογία, σ. Ι/ΐν κεξ. 

2 Κατά τό μάλλον ή ήττον άναλόγους απόψεις ευρίσκει τις παρά Η. - Ο. Βεοΐί, 

ένθ’ άνωτ., σ. 265 καί \Υ. \νεγ1ι, ένθ-’ άνωτ., σ. 6. 
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τινας των φδών, π.χ. την ιών τριών παίδων, ήτις καί άναφέρεται εν αύτφ 
ένδεικτικώς- Ή άποψις αυτή υποστηρίζεται καί εκ του δτι τα έν τφ παπύρφ 
τροπάρια ήσαν πιθανότατα ανεξάρτητα, ώς έμφαίνεται εκ τε του γεγονότος 
δτι τό ψύλλον του παπύρου ήτο ανεξάρτητον (πβ. ανωτέρω } καί εκ τού δτι 
ό ήχος ΰποδηλούται εις την η' ψδήν ! Είναι έξ άλλου πιθανόν δτι τά τρο¬ 

πάρια των πρότων κανόνων ήσαν ανεξάρτητα καί ήδύναντο νά κυκλούνται 
αύτοτελώς καί νά συνδυάζωνται προς άλληλα είτε ως μεμονωμένα τροπάρια 
είτε καί κατά σύνολα έκ μιας ή περισσοτέρων « φδών ». ’Άλλως δεν δύναμαι 
νά εξηγήσω την διαφοράν μεταξύ παπύρου καί χειρογράφου είρμολ,ογίου 
ώς προς την θ' φδήν, ούτε επ’ ίσης τό γεγονός δτι τροπάριον τής θ' φδής 
τού εν τφ παπύρφ κανόνος άπαντά αύτοτελώς ώς ειρμός. Λείψανον τής κατα- 

στάσεως αυτής δύναται νά είναι τό γεγονός δτι οί δανειζόμενοι τούς ειρμούς 
των κανόνων αυτών έξ άλλων μελφδών ενίοτε συνδυάζουν τούς ειρμούς δύο 
ή καί περισσοτέρων κανόνων κατ’ επιλογήν 

Τέλος φαίνεται δτι έκ των οΰτω κυκλουμένων ανεξαρτήτων « φδών » 

καί τροπαρίων εσχηματίσθησαν αί πρώται « άκολουθίαι» 2, αί'τινες περιέλα- 

βον τά πλέον επιτυχή έκ τών κατά τόπους τροπαρίων καί αΐτινες φέρονται 
έν τοΐς χειρογράφοις άνωνύμως ή απλώς φέρουσαι την ενδειξιν τού τόπου 
εις δν έψάλλοντο ή τού τής προελεύσεως τών τροπαρίων- Ό ήμέτερος πάπυ¬ 

ρος έπ* ίσης δεικνύει δτι έν αρχή δ συνεκτικός κρίκος τών τροπαρίων ήτο 
ου μόνον τό κοινόν έφΰμνιον αλλά καί ή επανάληψης τής αυτής αρχικής λέ- 

ξεως ή καί ολοκλήρου φράσεως. Τούτο είναι ούχί σπάνιον καί εις τά κατά 
τον Εσπερινόν -ψαλλόμενα στιχηρά {πβ. ανωτέρω), οπερ νομίζω δεικνύει 
επ’ ίσης την στενήν σχέσιν μεταξύ στιχηρών καί τροπαρίων τού κανόνος. 

Άργότερον, δτε οί κανόνες έπαγιώθησαν ώς ποιητικόν είδος, ή συνοχή τών 
τροπαρίων έπετυγχάνετο διά τής άκροστιχίδος- 

Έν συμπεράσματι ή άνακάλυψις τού παπύρου Κ.γΗηά3 καίτοι δημιουρ¬ 

γεί πλείονα προβλήματα ή δσα λύει, προβλήματα ιδίως σχετιζόμενα προς 
τήν εφηβικήν, ούτως είπεΐν, ηλικίαν τού κανόνος, έν τούτοις διανοίγει τον 
δρόμον προς άναθεώρησιν τής κρατούσης άντιλήψεως δτι ό κανών έδημιουρ- 

1 Ούτο) π.χ. ο Ιωσήφ εις τον ανώτεροι μνημονευθέντα κανόνα αύτοΰ τή Δευ¬ 

τέρα τοΰ πλαγίου α' ήχου έδανείσΟη τούς μέν πρώτους τέσσαρας ειρμούς (φδαί 

α' - ε') έκ τοΰ Πατριάρχου Γερμανοί ( πβ. 2. Εύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Είρμολόγιον, σ. 

135, άρ. 189), τούς επομένους τρεις (φδαί ς-'-η') έκ τού Άνδρέου Κρήτης (παρ' 

Εύστρατιάδη, σ. 134-135, άρ. 188) διά δε τήν τελευταίαν (θ' ) φδήν τό έν 

τφ ήμετέρω παπύρφ Θεοτοκίον τής θ' φδής. 

2 Τό όνομα « ακολουθία. » έν αναφορά προς τον κανόνα άπαντά συχνάκις έν τφ 

υπό Σ. Εύστρατιάδου έκδοθέντι είρμολογίφ. Ουτω π.χ. έκ τών 42 ειρμών τοΰ πλα¬ 

γίου α' ήχου 8 ( ήτοι σχεδόν τό 1/ς) φέρουν τον τίτλον « ακολουθία » ή άνάλογόν τινα 

( ώς « Σιναϊτική », « Ανατολική ») οστις προϋποθέτει αυτόν. 
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γήθη υπό τίνος τών ποιητών καί μελφδών τοΰ Η' αίώνος έκ τοΰ μηδενός. 

Άντιθέτως έν συνδυασμφ μέν μετά μαρτυριών έκ κειμένων οίον π.χ. « Ή 
Συνομιλία τών 3 Άββάδων» καί μετά ένδείξεων εκ τής άναλύσεως τών 
τυπικών φράσεων τών κατακλειόντο3ν τούς ειρμούς ώς καί τών εϊς τούς κανό¬ 

νας άπαντώντοον έφυμνίων, έν άρμονίφ δέ προς τά ϊσχύσαντα κατά τήν 
δημιουργίαν καί άλλων εκκλησιαστικών ποιητικών ειδών, φαίνεται πιθανόν 
δτι ό κανών ώς ποιητικόν είδος έξεπήγασε βαθμιαίος έκ τών κατά τον 
’Όρθρον τών Κυριακών καί εορτών άναγιγνωσκομένοον εννέα φδών τού 
Ψαλτηρίου (άς καί έν τελεί πλήρως ύποκατέστησε) διά διευρύνσεως τών 
αρχικών ύποψαλμάτων, άτινα καί διετηρήθησαν εις πλείστας περιπτοόσεις ώς 
κατακ?ιΕΪδες τών ειρμών, ένίοτε δέ καί ώς εφύμνια τών λοιπών τροπαρίων. 

Ή έξέλιξις αύτη, ή τις πιθανότατα έ'λαβε χώραν εις τάς ανατολικός επαρχίας 
τού Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, είχεν ήδη, ώς φαίνεται, συντελεσθή προ 
τής έμφανίσεως τών μεγάλων μελφδών τού Η' αϊώνος, οΐτινες καί άνέλαβον 
τρόπον τινά τήν διάδοσιν καί καθιέρωσιν τού είδους εις ολόκληρον τήν 
Ανατολικήν εκκλησίαν ί. Τούτο δέ έπέτυχον ασφαλώς μέν λόγφ τού ποιητι¬ 

κού αυτών ταλάντου καί τής φήμης αυτών ώς θεολόγων - μαχητών άγωνιζο- 

μένων προς έπικράτησιν τής Όρθοδοξίας κατά τήν διάρκειαν τής περί τάς 
εικόνας διαμάχης, πιθανώς δέ καί λόγφ τής μουσικής αυτών ιδιοφυίας 2. Ή 
πιθανότης οτι ή διάδοσις τών κανόνων έγένετο κατά τον Η' αιώνα διά τών 
ποιητών τούτων έξηγεΐ αυτομάτως διά τί ό κανών είναι άγνωστος εις τήν 
Δυτικήν Εκκλησίαν. Έπ* ίσης ή δόξα καί τά ανωτέρω περιγραφέντα ποιη¬ 

τικά καί μουσικά χαρίσματα τών μελφδών τούτων είναι φυσικόν δτι έπε- 
σκίασαν τό ε'ργον τών προγενεστέρων (άσήμων κατά τό πλεΐστον) ποιητών, 
πράγμα δπερ δύναται νά έξηγήση διά τί ούδέν ονομα ποιητου κανόνων προ¬ 

γενεστέρου τούτων περιεσιυθη. Τά έργα τών πραϋπαρξάντων ποιητών (δσα 

1 Περί τής έπιδράσεως τών κανόνων επί τής Συριακής μονοφυσιτικής εκκλησίας 

( τών Ίακωβιτών), πβ. Α. Β&ιιηΐδί&Γΐε, ΡεδΐβΓενίετ υηά Κίι-εΙιεηί&ΙΐΓ άετ δγπ- 

δείιεη Ι&^οΒίΐεη (« δϋιιάίεη ζπγ Οεδοίιίείιίβ υηά ΚυΙΙιΐΓ άεδ Αΐίετίαπίδ >, άρ. 3, 

Ρ&άετβοπι 1910), σσ. 69 κέξ., 126 (καί ύποσημ. 2 καί 3), Ιεδπηίη-ΡιίΥ&άε, 

ενθ* άνωτ., σσ. 84-85. Δεν εϊδον τήν πραγματείαν τοΰ Ο. Η ε ΐ τα ϊ η £, δ^τίδοίιε 

Εηϊάηε ηη<3 ^ηεοΐιίβοΐιε Κ&ηοηβδ ( 1932). 

2 Περί τής εξαίρετου μουσικής ιδιοφυίας τοΰ Κοσμά πβ. τό παρά τή « Σούδφ » 

χωρίον « σννήκμαζε <5’ αύτφ (= Ιωάννη Δαμασκηνφ) καϊ Κοσμάς ό έξ ^Ιεροσολύμων, 

άνήρ ευφυέστατος καί πνέων μουσικήν δλως τήν έναρμόνων » (έκδ. Α. Α <3 1 ε γ, τ. II, 

σ. 649). Πβ. έπ1 ίσης τον υπό Α- Παπαδοπούλου-Κεραμέως δημοσιευ- 

θέντα βίον τών Κοσμά καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, ένθ’ άνωτ., σ. 290. Θά ήδύ- 

νατό τις επ’ ΐσης νά συμπεριλάβτ) ενταύθα μεταξύ τών άλλων λόγων καί τήν πιθα¬ 

νότητα ότι δ Ιωάννης ό Δαμασκηνός ήτο ό τυποποιήσας τήν "Ορθόδοξον "Οκτώη¬ 

χον, εις ήν περιέλαβε μέν καί τούς ίδιους ύμνους, άλλ* ήτις έβασίσθη κυρίως, ώς 

πιστεύω, εις παλαιοτέραν τινά συλλογήν ύμνων. 
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δεν διεσώθησαν άνωνΰμως) περιέπεσαν εις αχρηστίαν καί έλησμονήθησαν 
υπό των μεταγενεστέρων προ του κάλλους καί τής θεολογικής βαθΰτητος των 
κανόνων των μεγάλων μελφδών του Η’ αί. Κατά άνάλογον τρόπον (δν καί 
διά διαφόρους λόγους) τά έργα των άξιων καλλιτέρας τύχης ποιητών κοντά* 

κίων των προηγουμένων αιώνιον παρεμερίσθησαν καί εις την μεγάλην αυτών 
πλειοψηφίαν εξωστρακίσθησαν εκ των λειτουργικών βιβλίων διά νά ανακα¬ 

λυφθούν επί τέλους μετά πολ?.άς εκατονταετίας υπό συγχρόνων φιλοπεριέρ- 

γων μελετητών διεσπαρμένα μέν εις ολίγα αντίτυπα άλλ’ εύγλωττα λείψανα 
του παρελθόντος μεγαλείου τής εποχής καθ’ ήν έποιήθησαν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Περί των δρων κανών, ωδή, ειρμός. 

*Υπό τό φως των ανωτέρω έκτεθέντων επιβάλλεται άναθεάιρησίς τις 
των συνήθως κρατουντών ως προς την αρχικήν σημασίαν τών λέξεων ειρμός, 

φδή καί κανών. Καί ή μέν λέξις «κανών», ώς δρθώς ύπεστηρίχθη υπό του 
νν. ΟΗτίεί:, άνεφέρετο κατ’ άρχάς μέν εις τάς εννέα Βιβλικάς φδάς (τάς 
φδάς του Ψαλτηρίου), αΐτινες διαχωρισθεΐσαι τών λοιπών άπετέλεσαν έν 
τέλει τον κανόνα τών φδών. Κατ’ άνάλογον τρόπον, ως ελέχθη, καί οί ψαλ* 

μοί εχωρίζοντο εις «κανόνας ήμερινους» καί « κανόνας εσπερινούς ». ΕΙτα 
τό όνομα κανών επεξετάθη καί εις ποιητικάς συνθέσεις αί'τινες έστηρίζοντο 
επί τών εννέα κανονικών ωδών καί αΐτινες, ως ελέχθη, εν τέλει υποκατέστη¬ 

σαν τάς ωδάς αύτάς. Κατά ταΰτα δεν είναι ορθόν νά χρησιμοποιήται ό δρος 
«κανών» καί διά ποιητικάς συνθέσεις μη στηριζομένας επί του « κανόνος 
τών φδών», ήτοι εχουσας δλιγωτέρας τών εννέα «φδών» (ή μάλλον ολιγω- 

τέρας τών δκτώ, ώς τελικώς ό κανών διεμορφώθη), ήτοι εις τά διφδια, τριώ¬ 

δια καί τετραώδια. Ταΰτα καίτοι έδημιουργήθησαν κατ’ άνάλογον προς τον 
κανόνα τρόπον έκ τών κατά τον ’Όρθρον τών λοιπών ημερών πλήν τών 
Κυριακών καί τών εορτών άναγιγνωσκομένων ωδών1 καί μολονότι κατά την 
εσωτερικήν διάρθρωσιν τών « φδών » ομοιάζουν προς τους κανόνας, εν τοΰ- 

τοις δεν δικαιούνται τον τίτλον του κανόνος έστω καί άν οΰτος συνοδεΰηται 
υπό του επιθέτου ελλιπής, άλλα δέον δπως καλώνται τριορδια κλπ. ώς άλλως 
τε άναφέρονται καί έν τοις εκκλησιαστικούς βιβλίοις. 

*Ως προς τήν λέξιν « φδή » αΰτη άρχικώς μέν άνεφέρετο μόνον εις τάς 
Βιβλικάς φδάς τάς εις τον’Όρθρον ψαλλομένας τή συνοδεία, ώς ελέχθη, τών 
κανόνων. Τό όνομα φδή ήρχισε νά χρησιμοποιήται, ώς φαίνεται, έν άναφορά 
προς τό σΰνολον τών τροπαρίων τών μελιζομένων κατά τον αυτόν τρόπον 

1 Πβ. Τυπικόν, ένθ3 άνωτ., σελ. 326, καί Π. Ν. Τρεμπέλαν, ενθ3 άνωτ., 

σσ. 255 κέξ. 
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καί άκολουθοΰντων εκάστην Βιβλικήν φδήν είτε εξ έπεκτάσεως τοΰ ονόματος 
(ώς συνέβη καί είς τήν περίπτωσιν τοΰ κανόνος) είπε καί έκ παρεξηγήσεως 
τών ενδείξεων φδή α', φδή γ' κλπ. 1 αΐτινες προηγούντο αυτών καί αΐτι¬ 

νες άνεφέροντο είς τήν άντίστοιχον Βιβλικήν φδήν, μεθ’ ής τα τροπάρια 

εψάλλοντο. 
'Ως προς τήν σημασίαν τέλος τής λέξεως «ειρμός» ή κρατούσα άντίλη- 

ψις είναι δτι αΰτη έχρησιμοποιεΐτο ΐνα υποδήλωσή άνάλογον τι προς τό υπό 
τών δρων αντόμελον καί ίδιόμελον (οΐτινες άνεφέροντο είς τά κοντάκια καί 
τά στιχηρά) δηλουμενον. Κατά τήν άντίληψιν αυτήν, δήλον δτι ή λέξις «ειρ¬ 

μός» ύποδηλοι τον ρυθμόν καί τό μέλος τών άκολουθοΰντων τροπάριων, εξ 
οΰ καί συχνάκις οϊ μελετηταί χρησιμοποιούν τήν λέξιν οΰχί μόνον έν ανα¬ 

φορά προς τον κανόνα άλλα καί είς άλλα ποιητικά εΐδη, τό κοντάκιον καί τά 

στιχηρά 2. 
Ή ανωτέρω ερμηνεία προέρχεται έκ τής προδήλου λειτουργίας τοΰ είρ- 

μοΰ, δστις ών πρώτος έν τφ συστήματι τών τροπαρίων τών άποτελοΰντων 
τήν « φδήν » όντως άποτελεΐ τό υπόδειγμα τοΰ ρυθμοΰ καί τοΰ μέλους τών 
άκολουθοΰντων τροπαρίων κατά τρόπον άνάλογον προς τήν λειτουργίαν τοΰ 
αυτομέλον καί τών προσομοίων στιχηρών ή ιοΰ πρώτου καί τών λοιπών 
οίκων ενός Ιδιομέλου ΰμνου. Άλλ’ ή λειτουργία αΰτη δεν πρέπει νά συγχέη- 

ται προς τήν σημασίαν τής λέξεως ειρμός. Διότι ούτε ετυμολογικώς εξηγείται 
οΰτε καί έξηγεΐ διά τί ή λέξις αΰτη χρησιμοποιείται έν τοις έκκλησιαστικοΐς 

βιβλίοις έν αναφορά προς τον κανόνα καί μόνον, άλλ’ οΰχί καί έν αναφορά 
προ; τά στιχηρά καί τούς ΰμνους ( = κοντάκια). 

Τήν σημασίαν τής λέξεως έν άρμονίφ προς τήν ετυμολογίαν αυτής πρώ¬ 

τος άπεπειράθη νά έρμηνεΰσπ δ κατά τον ΙΒ' αιώνα άκμάσας Ιωάννης 
δ Ζωναράς έν τή έαυτοΰ «Εξηγήσει τών * Αναστάσιμων κανόνων τών τον 

Δαμασκηνόν» (ενθ* άνωτ. στ. 424), ή δε ερμηνεία αΰτοΰ επαναλαμβάνεται 
κατά κανόνα ΰφ’ όλων τών νεωτέρων ερμηνευτών3. Κατά τον Ζωναράν δ 
ειρμός ώνομάσθη οΰτω «ότι κατά τάξιν τινα τήν εν συνθέσει καί μελουργία 
είρόμενος (έν Ρ.Ο. τυπουται έρόμενος) καί πλέκόμενος και άρμοζομενος 

1 Ή απλή ένδειξις « φδή η », « φδή θ' » άπαντα ήδη εις τον υπό τοΰ Ρ. δαηζ 

δημοσιευθέντα κανόνα έκ τίνος παπύρου ( πβ. ανωτέρω ). 
2 Πβ. Α. Β 3. ιι ιη δία γ 1ε, Ηγιηηδ, ένθ* άνωτ., σ. 10, Ο 1ι γ ί δ I - Π α ρ α ν ί- 

καν, Ανθολογία, σ. ΤΧ, Ε. ¥ 6 11ε 5 ζ, ένθ* άνωτ., σ. 179, Α. Α. Π α π α δ ύ¬ 

πουλο ν, Λειτουργικοί οροί, « 3 Αθήνα » Μ' { 1928 ), σ. 62, Ν. Β. Τωμαδάκην, 

ένθ3 άνωτ., σ. 228, κλπ. 

3 Ούτω π.χ. υπό Α. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, ένθ’ άνωτ., σ. 62, 2. Ε ύ σ τ ρ α- 

τ ι ά δ ο υ, Είρμολόγιον, σ. α', Π. Ν. Τ (ρ ε μ π έλ α], ΜΕΕ, τ. Θ', σ. 753ν, Ε. Στε¬ 

φάνου, ΤΙιεδΣπαπίδ Είη§;ια&6 Οπιες&ε ( έκδ. επιμελείς* Ο. Β. Ηαδε, Ο. καί Ε. 

ϋΐηάοΓί), τ. III, στ. 281. 
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πρόεισι, καί ονχ ώς ετνχεν» ί. Διάφορόν πως ερμηνείαν έ'δωσεν ό ]. Ο ο 3 γ : 
« Ηί νοο^ηΐιΐΓ Ειρμοί δίνε ίταείαδ, ηί ς[ΐιί δεααεηίεδ ηιοάηΐοδ αά 5ΐΐ3ΐη 
ππΐδί03ηι ίηίΐεχίοηειη ίτμίιμηί:» 1 2 3 * * * *. Και ό Ο α ε 3 η £ ε : « Ειρμός άίειίηΓ 
Ηγηιηπδ, δίνε Τγορ&πιιπι, 3 ςαο Γείίςηοπιπι ΤΐΌραποπιηι ςιιαε ίη 63 

Οάε οαηιιηΐιΐΓ εοπδεςιιεηΐία ε£ δβπθδ άηεάιΐΓ » (ενθ’ άνωτ·, τ. Α, στ. 856). 

Ό \¥. Ο Η γ ί δ I τέλος, ανικανοποίητος έκ των μέχρι τότε ερμηνειών καί 
αποκρούουν την παραλληλίαν των όρων ειρμός καί ίναβίηδ 8, προέτεινε νέαν 
ερμηνείαν ( « Ιπ£ηη§; » ) άφορμηθείς έκ τής χρήσεως τής λέξεως υπό του 
σχολιαστού του Πινδάρου (Νεμεον. II, 2 ), παραλλήλως προς τήν λέξιν ραφή. 

Εις δέ τήν εισαγωγήν είς τήν ’Ανθολογίαν αύτοΰ ούτως ορίζει τήν λέξιν : 

« δοιιΐ ίπ ιιη3πι ρεποάιιιη ί3ΐηςη3ηι ίη 03ίεη3ΐη εοηίηηείί » (σελ. ΕΧ). 

Αί ανωτέρω ερμηνειαι έν τοΰτοις, παρ’ όλην τήν έν αύταΐς έπιδεικνυο- 

μένην επινοητικότητα, παραγνωρίζουν τό βασικόν χαρακτηριστικόν του ειρ¬ 

μόν, όπερ διαφοροποιεί αυτόν έκ των άκολουθούντων τροπαρίων, ήτοι τήν 
θεματικήν αύτοΰ συγγένειαν προς τήν αντίστοιχον Βιβλικήν φδήν, προς ήν 
κατά κανόνα τά τροπάρια είναι ξένα, άτε άναφερόμενα εις τον κατά τήν εκά- 

στοτε περίπτωσιν έορταζόμενον άγιον ή γεγονός. Κατά ταΰτα οι ειρμοί ουδέν 
άλλο ήσαν εί μή οι συνδετικοί κρίκοι, ούτως είπεΐν, μεταξύ των φδών του 
Ψαλτηρίου καί των τροπαρίων του κανόνος, διό καί έκλήθησαν «ειρμοί». 

Ή λειτουργία όμοις αυτή των ειρμών βαθμηδόν παρεμερίσθη καί έλησμο- 

νήθη κατά λόγον ευθέως άνάλογον του έκ του ’Όρθρου παραμερισμού των 
Βιβλικών φδών καί οΰτω παρέμεινεν εμφανές μόνον τό έτερον χαρακτηριστι¬ 

κόν τούτων δήλον ότι τό γεγονός ότι ώς πρώτα τροπάρια έκάστης « φδής » 

1 Περαιτέρω ό Ζωναράς δίδει τον ορισμόν των ειρμών ώς έξης ; « τά γοϋν προ- 

τεταγμένα έφ' έκάστης των ωδών άσματα ειρμοί λέγονται, ώς ακολουθίαν τινά καί τάξιν 

μέλους καί άρμονίαν διδόντα τοΐς μετ' αυτά" προς γάρ τό τον ειρμόν μέλος κάκεΐνα 

ρυθμίζονται* ή δτι σννείρει καί συ μπλέκει έαυτω κατά μέλος ό ειρμός τά τροπάρια». 

"Οτι ταΰτα είναι άπλοι είκασίαι τοϋ Βυζαντινοί τούτου λογίου κατά τό πρότυπον 

των ετυμολογιών αΐτινες ά φθονούν είς τά Βυζαντινά ετυμολογικά λεξικά δεικνύεται 

καί έκ της υπό τοΰ αύτοΰ ετυμολογίας τής λέξεως τροπάριον: « τροπάριον δέ δτι προς 

εκείνον (—τον ειρμόν) τέτραπταί τε καί νένευκε καί τόν ειρμόν έχει οίονεί παραδει¬ 

γματικόν καί τε?.ικόν αίτιον »· ή «τά <5έ καλούμενα τροπάρια ώς πρός τούς ειρμούς 

τρεπόμενα καί την αναφοράν τοϋ μέλους πρός εκείνους ποιούμενα* ή καί ώς τρέποντα 

τήν φωνήν των άδόντων πρός τό μέλος καί τόν ρυθμόν των ωδών ». Κατά ταΰται αί 

απόψεις αύται δεν δύνανται νά έχουν οίονδήποτε κϋρος ή αόθεντίαν όπισθεν αυτιών. 

2 Εύχολόγιον είνε πίιωΐε Οτ&εαοπιηι (έκδοσις φωτοτυπική 1961), σ. 434. 

3 Περί Ιτ&οΙαδ πβ. Α. Ιυη^ηιεππ, Τΐιβ Μίΐδδ οί Πιε Κοιπαπ Κίίε ; 

ϊίδ Οπβΐη 3ΐκ1 ϋενείορηιβηΐ: (αγγλική μετάφρασις υπό Ρ. Α. Βτιΐηηετ) έν 

Νέα Ύόρκτ) ( Βεηζί^ετ Βγο5. ϊηο. ) 1951, τ. I, σσ. 430-431, οπού καταφαίνεται 

ότι ανάλογος σύγχυσις επικρατεί περί τής σημασίας τής λέξεως ταύτης ώς περί τής 

σημασίας τής λέξεως ειρμός πρός ήν οί μελετηταί εξακολουθούν νά συνδέουν τήν 

λατινικήν αυτήν λέξιν. 

Ύμνογραφικά κείμενα είς παπύρους καί όστρακα 

έρρΰθμιζον τό μέλος τών άκολουθούντων τροπαρίων. Ύπό τό φώς αυτής 
τής ερμηνείας, ήν καθιστά προφανή ή έπίγνωσις τής σχέσεως κανόνος καί 
Βιβλικών φδών, αί προηγουμένως προταθεΐσαι ερμηνειαι καθίστανται, νομίζω, 

πλέον απίθανοι ή όσον θά έφαίνοντο αυται έκ πρώτης όψεως εις τόν απλή- 

ροφότητον αναγνώστην όστις κατέχει εις τινα βαθμόν επαρκή γνώσιν τής 
Ελληνικής γλώσσης καί τών κανόνων αυτής. 

ΜΑΡΚΟΣ ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ 



ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ 

Θρέμμα τής "Αγιορειτικής μονής Ίβήρων πνευματικόν δ ιερομόναχος 
Ιερόθεος Ίβηρίτης, δ Πελοποννήσιος, χαρακτηρίζεται ώς δ πρώτος και 
επισημότερος τών "Αγιορειτών λογιών μοναχών, κατά τον ΙΗ' αΙώνα, ή ζωή 
και ή πνευματική δράσις τών οποίων ελάμπρυναν κατά τους χρόνους εκείνους 
τήν τροφόν μονήν Ίβήρων *. Ζώντα καί μετά θάνατον τον "Ιερόθεον περιέ- 

βαλλον οι συμμονασταί του καί οί επιγενόμενοι διά τιμής πολλής, δσιον 
εκλαμβάνοντες αυτόν. Προήρχετο δ "Ιερόθεος από τήν μεσσηνιακήν Μικρό* 

μανήν, ώς καί Κύριλλος δ Λαυριοότης, τό έτος 1686 γεννηθείς καί ήτο κάτο¬ 

χος τής θύραθεν καί τής έσω σοφίας, του δπλισμοΰ του δέ τούτου μέρος 
ασφαλώς ώφειλεν εις τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην τής μονής Ίβήρων. Τό 
πρώτον δμως ποσοστόν τής παιδεύσεοις του "Ιεροθέου οφείλεται εις τους 
διδασκάλους του καί εις τήν σπουδαίαν του έπίδοσιν, ήδη από τών νεανικών 
του χρόνων. Τάς εν ιή μονή τής μετάνοιας του διατριβάς διέκοψεν οΰχί άπαξ 
δ Ιερόθεος είτε χάριν μαθήσεως εις παιδευτικά τής "Ελλάδος κέντρα είτε ως 
διδάσκαλος τής ελληνικής σχολής Σκοπέλου πρώτος αυτός. Έργον έκδεδομέ* 

νον κατέλιπεν δ λόγιος οΰτος μοναχός άνάλογον προς τήν φήμην αΰτοΰ, προ 
πάντων δμως άφήκεν οΰτος υστεροφημίαν δι* όσιότητα βίου καί ετιμήθη ώς 

άγιος τής ορθοδόξου Εκκλησίας1 2. 

1 Μ. I. Γεδεών, Λόγιοι καί βιβλιοθήκαι τής έν *Άθφ μονής τών Ίβήρων, 

« Έχκλ. Αλήθεια *, τόμ. Δ' ( 1883- 1884), σελ. 508. Τοΰ αύτοΰ, * Ο “Αθως, έν 

ΚΠόλει 1885, σελ. 222. Ειδήσεις τινάς περί τοΰ Ιεροθέου παρέχει δ Καισάριος 

Δαπόντες εις τον Ιστορικόν αύτοΰ κατάλογον* Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιο¬ 

θήκη, τόμ. Γ', έν Βενετία 1872, σελ. 111-112. Διεξοδικώς άλλα κατά τρόπον, ώς 

συνήθως, άκριτον ήσχολήθη περί Ιεροθέου δ μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ 

δ άπό Βελανιδιάς είς ίδιον τευχίδιον, έκδοθέν έν Θεσσαλονίκη τό 1946. Βλ. μητρο¬ 

πολίτου Θεσσαλκότιδος καί Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ τοΰ άπό Βελανιδιάς, 

“Εργα καί Ήμέραι, τόμ. Β', έν Βόλφ 1948, σελ. 649-658. 

2 *Υπό τίνος Αγιορείτου μονάχου συγγραφείς δ βίος τοΰ Ιεροθέου περιελήφθη 

υπό τοΰ Νικοδήμου Αγιορείτου είς τό Νέον Έκλόγιον, εν Βενετία 1803 και επειτα 

έν ΚΠόλει 1863, ακολούθως δέ υπό τοΰ Κ. Δουκάκη, ’Αδάμαντες τοΰ Παραδεί¬ 

σου, έν * Αθήναις 1885, σελ. 167 -222, Ιξεδόθη Ακολουθία καί βίος καί οίκοι κδ' 

(ποίημα άνοινύμου * Αγιορείτου μονάχου). Πρβλ. τοΰ αύτοΰ, Τοπάζιον τοΰ νοη¬ 

τού Παραδείσου, ήτοι Μ. Συναξαριστής, Σεπτέμβριος, έν 3 Αθήνα ις 1894, σελ. 154 

κέξ. Έπ’ έσχατων έξεδόθη Ακολουθία καί βίος τοΰ όσιου καί θεοφόρου πατρος 

Ιερόθεος Ίβηρίτης ό Πελοποννήσιος 95 

Εΰρύτερον γνωστός δ "Ιερόθεος κατέστη άπό τήν ρήξιν αύτοΰ προς τον 
σοφόν διδάσκαλον Μεθόδιον Ανθρακίτην. Ή διένεξις ήγαγεν εις καθαίρε- 

σιν τοΰ τελευταίου, διά συνοδικής πατριαρχικής πράξεως τοΰ έτους 1723, επί 
πατριάρχου ΚΠόλεως Ίερεμίου Γ'. Καί ναι μέν βραδΰτερον επετεΰχθη άπο- 

κατάστασις τοΰ Μεθοδίου άλλα μετά δυο περίπου αιώνας απολογητής τοΰ 
κληρικοΰ τούτου γενόμένος συγγραφεύς άξιώτατος κατά τα άλλα καί πολυγρα- 

φώτατος, δ πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιός Ευστρατιαδης, μετεβληθη εις 
διώκτην άπηνέστατον τοΰ Ιεροθέου καί αφιερωσεν εις αυτόν πολλας σελί¬ 

δας, άποτελοΰσας κυριολεκτικώς λίβελλον1 * * * *. Κυρίως ο συγγραφευς απεβλεψεν 
εις ύπεράσπισιν τοΰ Μεθοδίου, βάλλει δμως με μανίαν πολλην κατά τοΰ Ιε¬ 

ροθέου καί καταφανώς τον αδικεί, διότι ήθελημένως παρερμηνεύει έγγραφα 
καί μυκτηρίζει τον λόγιον μοναχόν καί εκεί δπου οΰτος δεν παρέχει στόχον- 

Ή παρούσα μικρά εργασία δεν έχει κύριον σκοπόν ν9 άνατρέψη ιά 
αντιρρητικά σημεία τής κατά "Ιεροθέου Ίβηρίτου άδικου έπιθέσεως. Φέρει 
εις φως δύο διαφωτιστικάς επιστολάς τοΰ μαθητου τοΰ "Ιεροθέου Ιβηρίτου 
βιβλιοφύλακος Μελετίου, άπευθυνομένας έξ έτη μετά τον θάνατον τοΰ "Ιερο¬ 

θέου προς τον Κασάριον Δαπόντε, μαθητήν επίσης τοΰ "Ιεροθέου. ΔΓ αυτών 
περιγράφονται τά κατά τον βίον καί δράσιν αύτοΰ, δι ο και θά προταχθούν, 

πριν επιχειρηθή συσχέτισις προς τά ύπό Σωφρονίου αντιλεγόμενα σημεία. 

Ιδού αϊ επιστολαί2: 

1. Ευγενέστατε, ενδοξότατε και έλλογιμώτατε άρχον Καμινάρη, κύριε 
Κιοναταντΐνε Δατζόντε, έν Χριατώ μοι τιεριτιόθηχε, την ενδοξοτηχα της εκ τιααης 

ημών Ιεροθέου, τοΰ έκ Καλαμών..., Καλαμάτα 1959, σσ. 32 (ποίημα μονάχου Γε¬ 

ρασίμου Μικραγιαννανίτου). 

1 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ιερόθεος Πελοποννήσιος ό Ίβηρίτης 

καί Μεθόδιος Ανθρακίτης ό έξ Ίωαννίνων, «Ρωμανός δ Μελωδός», τόμ. Α' 

( 1932- 1933 ), σελ. 257-815. 

2 Περιέχονται αΰται είς τον ύπ’ άριθ. 1 λίαν ενδιαφέροντα χρφ. κώδικα τής 

μικράς έν τή Βιβλιοθήκη Βυτίνης συλλογής. Β. Χαραλαμποπουλου, Κατάλο¬ 

γος χειρ, κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής ελληνικής σχολής Βυτίνης, ΔΙΕΕ, τόμ. ΙΔ' 

( 1960), σελ. 396 -401 καί δή σελ. 398, άριθ. 9, στ. ιβ' καί ιγ' ( φφ. 114α- 122β ). 

Ό κώδιξ οΰτος πιθανώς είναι αύτόγραφος τοΰ λογίου μονάχου Καισαρίου καί δια- 

δοχικώς περιήλθεν είς διάφορα πρόσωπα, άγνωστον δ’ είναι πώς κατέληξεν είς 

Βυτίναν είς χρόνους παλαιοτέρους, ϊσως καταστας κτήμα διδασκάλου τίνος τών εκεί 

διδασκόντων, έξ Αγίου “Ορους ή έκ τών παριστρίων ηγεμονιών μεταφερθείς. Αί έν 

λόγφ έπιστολαί τοΰ μονάχου Μελετίου είναι αληθή μνημεία τοΰ λόγου. Προεκάλεσεν 

αύτάς ό Καισάριος, άποσκοπών πιθανώς νά βιογραφήση τον διδάσκαλόν του. Άνα- 

φέρεται ύπό τοΰ Εύγενίου Βουλγαρεως, Επιστολή προς Κλαιρκιον περί 

τών μετά τό Σχίσμα αγίων τής Ανατολικής Εκκλησίας, έν Άθήναις 1844, σελ. 21, 

δτι τοΰ Ιεροθέου τον βίον συνέγραψε διά στίχων πολιτικών ό Δαπόντες. Πρβλ. καί 

Δ. Π. Πασχάλη, Καισάριος Δαπόντες, « Θεολογία *, τόμ. ΙΓ' ( 1935), σελ. 50. 
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ψυχής νοερώς άσπαζόμενος ήδέως προσαγορεύω, τον τρισάγιου θεοϋ δεόμενος, 

εΐ και τω όντι άπρόσδεκτος, νά τής χαρίζη υγείαν πολυχρόνιον και πάντα δσα 
5 αυτή καταθύμια. 

Έφετόν μοι λίαν, εί καίτοι άλλο των εν γή και ενλαβείας γάμον, γράμμα 
της ελαβον. Καί τά μεν τής τοσανταετοϋς αυτής διαγωγής, είτε δεξιώς εϊτε 
άλλως πως συμβάντα, εκδν παραδραμεϊν (ώς παρελθονσιν αντοις σνμπαρελη- 

λνθείας τής έπ αύτοϊς χαράς τε καί λύπης), έφ' οϊς νυν έστι, χαίρω λίαν και 
10 έπευφραίνομαι, ότι υγιαίνει δηλαδή και εν ειρηνική καταστάσει διάγει καί 

φ. ιΐ4β μάλλον δτι \ μέμνηται θεόν ζεοντι τω πνεύματι, δι δν και τφ προαπελθόντι 

αυτού των τήδε θεράποντι, τω κοινφ άμφοϊν ημών κατά πνεύμα πατρι καί 
καθηγεμόνι, τω εν μακαρία τή λήξει φημί πανσόφω καί όσιωτάτφ ιεροκήρνκι 
καί πανευφήμογ 'Ιεροθέογ τοιοντον σέβας θερμφ τω πόθογ καί οϊον ένθονσιώση 

15 πνενματι άγίω τή ψυχή πανευλαβώς προσφέρει καί μάλα εικότως, εϊπερ των 
ενάρετων ό έπαινος εις θεόν άναφέρεται, καί δτι διά των πνευματικών εκείνου 
σπερμάτων εν γαστρί τής ψυχής τον τον Κυρίου φόβον συλλαβών καί ώδινή- 

σας, οϊον εϊπειν έπανξήσας, πνεύμα ενλαβείας εν καιρφ τίκτει χαί εις φως 
προάγει. 

20 Τά περί τού Ιερού λειψάνου γινωσκέτω ή σή ενλάβεία δτι, εί μέν σώον 
αυτό φρονεί, ονχ ούτως έχει, δτι <5ε ήγιασμένον καί παρά θεώ δεδοξασμένον, 

ον μόνον εκ τον ασκητικού αυτού βίου καί τής ενάρετου καί υπέρ άνθρωπον 
αυτού διαγωγής είναι φανερόν αλλά προς τούτοις τοιαντην χροιάν δείκνυσι 
καί τοιοντον είδος σεβάσμιον παριστά, ώστε νά ήτο κροκοβαφές καί τούτο 

25 άνώτερον ανθρώπινης τέχνης καί μάλλον των λοιπών ιδίων αυτού λειψάνων ή 
κάρα καί έτι πλέον ή σιαγών τόσον όπου δχι μόνον τα. τών κοινών ανθρώπων 
όστέα (χιλιάδας δντα σχεδόν εδώ) εις τό "Ορος) υπερβαίνει τή θανμασία | 

φ. ιΐ5α ώχρότητι αλλά καί τών πάλαι αγίων ολίγα τούτο) εΐσίν όμοια τή σεβάσμιό- 

τ7]τι, όσον εις δρασιν ήκει. "Οθεν καί υπό πάντων τών έν τφ 'Όρει ήσυχα- 

30 στώ)ν τε και σκητιωτών καί κοινοβιακών άδιαλείπτως προσκυνούνται καί πίστει 
βέβαια καί αναμφίβολο) εις άγια πιστεύονται, τά>ν μέν άπολαυσάντων τής θέας 
εκείνου καί τής επωφελούς καί σοοτηριώδονς ομιλίας, τών δέ καί διά τής 
παρ' ετέρων άφηγήσεως τών αυτού άρετών εις τον δμοιον ζήλον δλη ψυχή 
διεγειρομένων καί τών επί γης πάντων έπικήρως παρορώντων. "Οτι δέ μή 

35 σφον ολον καί ακέραιον ξένον ονδέν, διότι ή άγια καί ορθόδοξος ημών καθο¬ 

λική Εκκλησία ούκ έν τούτοις τίθεται καί νομίζει τήν αγιότητα, εν τφ τά 
τών άγιων δηλαδή σώματα ακέραια είναι καί έν τω έκτελέσαι ποτέ θαύματα 
άλλ' ή έν τφ μετά σώματος βίω διαγο)γή τών ορθοδόξων εξετάζεται, εί ορθό¬ 

δοξος, εί έν όσιότητι καί πάση ασκήσει διήνυσται. Διά γάρ τους τά θαύματα 
40 έκτελέσαντας, λέγει ό Κύριος, πολλοί έροϋσί μοι έν εκείνη τή ημέρα,, Κύριε, 

Κύριε, ον τφ σφ όνόματι προεφητεύσαμεν, ού τφ σφ όνόματι δαιμόνια έξεβά- 

λομεν; Καί ερο) αντοις, ούκ οΐδα υμάς, πορεύεσθε απ' εμού οι έργάται τής 
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ανομίας ι. "Ωστε ούκ εν τοις θαύμασιν ή αγιότης. Διότι καί πολλοί ον μόνον 
44 αιρετικοί άλλα καί "Ελληνες ποτέ, κατ' οικονομίαν τής θείας προνοίας προς 

φ. ιΐ5β άλλο τι αγαθόν αφόδευσης, θαυμάσια έξετέλεσαν καί προεφήτενσαν, καθάπερ 
ό Βαλαάμ εκείνος καί οι τήν πανσεβάσμιον κάραν τού Τίμιου Προδρόμου 
κατασχόντες ποτέ αιρετικοί. Τό δέ άφθαρτα είναι καί ακέραια τά τών αγίων 
σώματα ούκ άναγκαϊον, ουδέ τούτο προς αγιότητα, διότι βλέπομεν πολλών 
άγιων λείψανα σφα δευτέρων δντων τή τάξει τής καθ' ημάς άγιωτάτης Έκ- 

50 κλησίας, τών δέ προτέρων, τών αποστόλου δηλαδή καί μαρτύρων επισήμων, 

όστέα μόνον σεβάσμια υπό πάντο)ν τών εύσεβών τιμώμενά τε καί προσκυνού- 

μενα. Λοιπόν ούδέ έν τφ ακέραια είναι τά τών αγίων σώματα ή άγιότ7]ς παρά 
τοίς ενσεβέσι νομίζεται άλλ’ εν τφ τής εύσεβείας θεμελίω πάσαν άσκησιν καί 
διόδενσιν τής στενής καί τεθλιμμένης οδού έποικοδομεΐσθαι. 

55 "Οτι δέ μοι ή σή φίλη ένδοξοτάτη έλλογιμότης κελεύει βραχέα τινά έκ 
τού βίου τού σεβασμιωτάτον διδασκάλου ημών αυτή διασαφήσαι, ιδού ώς έν 
περιλήψει (νπείξας αύττ^ς τή έπαινετή κελεύσει) άρχόμένος έκ τών πρώτων 
λέγω δτι ήτον έκ τής τού Πέλοπος, έν χοθρα Καλαμάτα λεγομένη άνατραφείς, 
έν τινι κωμοπόλει τών περί αυτήν τεχθείς καί παιδείας μέτριας μετειληχώς 2, 

60 τής τε καθ' "Ελληνας καί τής τών Λατίνων, οι δέ γονείς αυτού καί μή βου¬ 

φ- Π6α λόμενον έμνηστεύσαντο εις άρραβώνας γάμου νεάνιδί τινι, | επί συμφωνία έκα- 

τέρον μέρους τών κηδεστών πεντακοσίων γροσίοον, νά πληρώνη δηλαδή τφ 
έτέρω μέρει όπότερον τών δύο ήθελε ζ?]τήσει λύσιν τον συνοικεσίου. Τον δέ 
μακαρίτου δνσανασχετονντος, ώς ακοντος αυτού τών γονέων ταύτα τελούν- 

65 των, ήγγιζεν ό καιρός τής τελετής τον γάμον. Ό άε ολ,ως αγωνιών καί έκτε- 

νώς τού Κυρίου δεόμενος νά τον έλενθερώση (διότι, καθώς μου ελεγεν, ονδα- 

μώς αύτφ περί ηδονής ή τίνος άλλου τών γήινων 'έμελε, μόνον ό σκοπός του 
ήτον νά τελειώση την σπονδήν του καί νά μή τον λανθάση ποτέ κανένα νόημα 
τού κόσμον), ό τάς άγαθάς αίτ7]σεις τών αίτούντων πληρών εύδόκησεν οϊς 

70 οίδε κρίμασι καί τελευτώσιν οι γονείς αύτον εις διάστημα ημερών δεκαέξ, 

1 Ματθ. Ζ' 22 - 23. 

2 Τά ενταύθα περί τών γνώσεων τοΰ Ιεροθέου λεγάμενα καί υπό πάντοιν εφε¬ 

ξής επαναλαμβανόμενα προϋποθέτουν λειτουργίαν σχολής εις Καλαμάταν τόσον πρωί¬ 

μου, περί τής οποίας όμως ούδεμίαν σχετικήν εϊδησιν έχομεν. Δι* δ τείνομεν νά 

πιστεΰωμεν ότι τά πρώτα γράμματα ό φιλομαθής νέος έδιδάχθη μάλλον εις τινα 

μεσσηνιακήν μονήν, εύρύτερον δ’ έπαιδεύθη ευθύς μετά τήν έγκατάλειψιν τής πατρι- 

κής γης. Έκ τοπικών πηγών ούδεμία πληροφορία σχετική προσφέρεται, εί μή έπα- 

νάληψις τών ειδήσεων τοΰ Βίου, δπόθεν φαίνεται καί ό Μελέτιος παραλαμβάνει. 

Πρβλ. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άθήναις 1868, σελ. 601. Γερα¬ 

σίμου Σμυρνάκ η, Τό "Αγιον "Ορος, έν ’Αθ-ήναις 1903, σελ. 479. Μ. Φερέ- 

του, *Η παιδεία στην Καλαμάτα στην Τουρκοκρατία καί μέχρι τοΰ 1885, « Μεσση- 

νιακά Γράμματα », Καλαμάτα 1936, σελ. 466 -468, όπου θ-εωρεΐται βεβαία ή λειτουρ¬ 

γία σχολείου εις Καλαμάταν κατά τήν εποχήν ταύτην. 
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χωρίς να είναι καμμία ασθένεια εις εκείνα τά μέρη και ούχι πώς έπόθει τον 
θάνατον των γονέων τον άλλα της θείας προνοίας όντως αντω την ελευθερίαν 
οίκονομησάσης. Δι δ ελευθερωθείς τής ακουσίου των τεκόντων θελήσεως, ανα¬ 

πεπταμένος τάς θύρας τον οικείου οίκον καταλιπών, ώς άν μή ύποπτος είη 
75 αποδήμων τοίς γεννήτοραι τής αντω μνηστευθείσης, έπέρασεν εις Ζάκυνθον, 

εκεί δέ δεξιώσεως πολλής καί κεριθάλψεως τυχών άπό συγγενείς τον, σφο¬ 

δρά πλουσίους όντας, καί ολίγον εκεί διατρίψας ήθέλησε νά πνεύση είς Ίτα- 

φ. ιΐ6β λάαν, έφιέμενος είς άκρον \ παιδείας έλθεϊν, δι δ έφοδιασθείς παρ αυτών προς 
τοίς άλλοις άναγκαίοις καί με συστατικά γράμματα ήτον νά σταλθή με εδι- 

80 κόν τους καράβι, διά νά εχη εκεί δαψιλώς τά προς τδ ζην άπό έδικούς των 
πραγματευτάς. * Αλλά προ τής αποδημίας, έτι έν Ζακύνθω διατριβών, είδε τό 
βιβλίον του αγίου Ίωάννον τής Κλίμακος, νεωστί τότε έξηγηθέν, τό οποίον 
άναγνονς καί τό μάταιον τον παρόντος βίου κ.αλώς έξ αώτου γνονς, δλος τον 
μέλλοντος έκτοτε γίνεται καί καθώς πρότερον ήδονάς καί τρνφάς καί πλούτον 

85 άντ’ ουδενός ελογίζετο, οϋτω περισσότερον τότε καί αυτήν την δόξαν κατε- 

φρόνησεν, όπου παρά πάντων έφημίζετο δτι άπό κτίσεως κόσμου ούτε έφάνη 
άλλος εις τοσαυτήν άγχίνοιαν ούτε θέλει φανή καί δτι καί αυτός ό Πλάτων 
καί Αριστοτέλης ώς παίδες παρ' αντω λογιοθήσονται, δταν τελείωση τας 
έπιστήμας. "Ομως ταντα πάντα διά την αγάπην τον Κυρίου παριδών, άντί 

90 τον είς Ιταλίαν πλεϋσαι ήλθεν είς τό "Αγιον "Ορος καί συνψκησεν ησυχαστή 
τινι εις τόν "Αγιον Αρτέμιον, τάς άσκητικάς βίβλους των Πατέρων άδιαλεί- 

πτως έν ενλαβεία μετερχόμενος, είς τάς οποίας ηνρεν δτι κάποιος ησυχαστής 
μετά εξηκονταετή άσκησιν πλανηθείς υπό τον δαίμονας έκολάσθη. Σνλλογι- 

94 ζεταί λοιπόν δτι διά νά μήν άπατηθώ καί εγώ, είναι χρεία νά ενρο.) μίαν οδόν 
φ. η7α ασφαλή καί σύντομον \ είς τήν των ουρανών βασιλείαν άγουσαν, η οποία είναι 

τό μαρτύρων. Σκόπει μοι τόν έκ νέου προς Κύριον αυτόν πόθον, άλλ’ επειδή 
δεν είναι νόμιμον μαρτύρων, υβρίζοντας τινάς άναιτίως τους ασεβείς, νά θανα- 

το:θή, άλλ’ δταν εκείνων νβριζόντων τό ήμέτερον σέβας ημείς ομολογούντες 
αυτό υπέρ αυτόν θανατωθώ μεν. Διά τούτο κοινο βιάζει είς τήν ίεράν των Ίβή- 

100 ρων μονήν καί εξήλθεν είς ταξίδων δήθεν, μη δ ενός γινώσκοντος τόν σκοπόν 
του, είς τά άρκτφα μέρη. Τριμηνιαίον δέ χρόνον διατριψάσης τής σννοδίας 
αυτών πάσης, ον των οκτώ, ένθα τά σκήπτρα καί τό κράτος τής άσεβείας, έν 
τώ Βυζαντίψ δηλαδή, καί τών μέν έξ αυτών νβριζομένων, των δέ ωθούμε¬ 

νων καί τυπτομένων όσημέραι υπό τών δυσμενών, μόνος δ μακαρίτης, ήν 
105 άπείραστος, καίτοι γε ελευθεριάζουν άφορμάς αντοϊς παρεΐχεν, ώς έλεγε, τής 

θείας προνοίας, ώς έοικεν, αυτόν περισκεπούσης διά πολλών σωτηρίαν. Άνιώ- 

μενος λοιπόν δτι ού κατάσκοπον αντω προϋβη, συν τοίς λοιποΐς άπαίρει είς 
τήν τής ενσεβείας αυτοκρατορίαν. Δι δ καί μάλλον σφοδρά έδνσφόρει, δτι 
οκταετή χρόνον έκτελέσαι τουλάχιστον εμελλον εκεΐσε και προς το τον ποθον- 

110 μενού αντω μαρτυρίου άποτνχεϊν καί τής φίλης ησυχίας έστέρηται. 
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φ. ιΐ7β Άλλ’ ονκ είς μακράν ενταύθα ή | λύπη, Ον πω γάρ ενιαυτόν παρελθόν¬ 

τος καί τοϋ προεστώτος αντοϊς τό ζην μεταλλάξαντος, παντελούς άδειας τυχών 
έγνρισεν είς Βλαχίαν καί είς τόν τότε διδάσκαλον Μάρκον 1 έδιάβασε μερικά 
μαθήματα, χρόνον συχνόν ένδιατρίψας παρ’ αντω. "Επειτα ήλθεν είς Πόλιν 

115 καί ετελείωσε τάς έπιστήμας πάσας είς τόν μακαρίτην Ιάκωβόν, τόν έξ Άρ¬ 

γους 2. Άπ αυτόν έπήγεν είς Βενετίαν, κατά φήμην δτι άκριβέστερον παρα- 

δίδονται αΐ έπιστήμαι. Τέλος έπανήλθεν είς τό "Αγιον "Ορος, οπού ήσνχάζων 
καί πάσαν πρακτικήν άρετήν είς άκρον μετερχόμένος, νηστείαν λέγω, εγκρά¬ 

τειαν, προσευχήν, πτωχείαν, μηδεμίαν φροντίδα τών γήινων και τών τον 
120 σώματος αναγκών ποιούμενος, τής θεωρητικής δέ μάλλον επιμελούμενος και 

διά παντός τοίς θείοις νοήμασιν ένασχολωύμένος καί ένηδόμενος. Παρακληθείς 
υπό τών ενταύθα άακουμένων πατέρων, εξήγησε τους ασκητικούς λογους τον 
όσιον Έφραίμ, μεταγλωττίσας συν αντοϊς καί τινων αγίων βίους, ώς φαίνον¬ 

ται όμον τετνπωμένοι3. 

1 Πρόκειται περί του γνωστού διδασκάλου Μάρκου του Κυπρίου. Βλ. Μ. Π α ρ α¬ 

ν ί κ α, Σχεδίασμα, έν ΚΠόλει 1867, σελ. 183 καί Τ ρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ, *Η παιδεία 

έπί Τουρκοκρατίας, τόμ. Β', έν Άθήναις 1936, σελ- 402 καί τήν αυτόθι σημειουμέ- 

νην βιβλιογραφίαν. Ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, ένθ’ άναιτ., σελ. 259, δέχεται δτι 

ό Ιερόθεος λόγφ> τής φιλομαθείας του, καθώς καί τής ευφυΐας καί τής επιδεικνυό¬ 

μενης άφοσιώσεως είς τήν μοναχικήν πολιτείαν, ήγαπήθη άπό τόν γέροντά του και 

προστάτην του Διονύσιον Πάριον, ίσχυρότατον προηγούμενον τής μονής Ιβήρων, 

•ύπ’ αυτού δ’ άπεστάλη είς Βουκουρέστι ή παρελήφθη εις τό βλαχικόν μονασιήριον 

Ράδουβ βοεβόδα, δπου εκείνος μετέβη ώς ηγούμενος. 
2 Ιάκωβος ή Γιακουμής Μάνος, ό Αργείος, διδάσκαλος τής έν ΚΠόλει πατριαρ¬ 

χικής σχολής ( 1707 ή 1708 - 1721 ) έκ τών διαπρεπέστερων. Μ. Π αρ α ν ίκ α, Σχε¬ 

δίασμα, σελ. 26 -27. Μ. Γεδεών, Χρονικά τής πατριαρχ. Ακαδημίας, έν ΚΠόλει 

1883, σελ. 136 - 139. Πρβλ. καί < Έκκλ. "Αλήθειαν», τόμ. Γ' ( 1882- 1883 ), σελ. 

372 -373. ’Εκ Σκοπέλου, τή 31 Όκτ. 1732, γράφοιν προς τόν πρ. "Αρτης Νεόφυτον 

Μαυρομάτην ό Ιερόθεος, αναφέρει τούς δύο διδασκάλους του Μάρκον καί Ιάκωβον 

εύλαβώς, παραλείπει δέ τούς λοιπούς, ώς λέγει, προσθέτων δτι τούτων τήν παράδο- 

σιν καί τούς κόπους κατά τό δυνατόν έμιμήθη. Σωφρ. Ευστρατιάδου, ενθ 

άνωτ., σελ. 295 - 296. 
3 Πρόκειται περί γνωστής έκδόσεως : Λόγοι καί παραινέσεις τον οσίου πατρός 

■ημών Έφραίμ τοϋ Σύρου είς απλήν φράσιν μεταγλωττισθέντες καί μερικοί βίοι άγιων 

πινών μεταφρασθέντες καί αυτοί... παρ’ Ιεροθέου ίερομονάχον Ίβηρίτον..., Ένετίησι 

,αψκα'... ( σσ. 8 ά.ά.+407 ). Βλ. Α. Παπαδοπούλου-Βρετοϋ, Νεοελληνική 

Φιλολογία, μέρ. Α', έν Άθήναις 1854, σελ. 64, άριθ. 169. Γ. Ζ α β ί ρ α,^ Νέα Ελ¬ 

λάς, Άθήνησι 1872, σελ. 328, άριθ. 1720 καί σελ. 375. Αντίτυπα τού έργου άπό- 

κεινται είς τάς έν "Αθήνας βιβλιοθήκας. "Αν έπρεπε νά γνωρίσωμεν τό υφος^τοϋ 

μεταφραστοΰ τοϋ Έφραίμ, ταύτόν είπεΐν τό ύφος τών λογιών τής εποχής, πού έπε- 

δίωκαν ν’ αντικαταστήσουν τό αρχαιοπρεπές πρωτότυπον, άς μεταφέρωμεν εδώ όλί- 

γας γραμμάς άπό τήν πρώτην νουθεσίαν περί αρετής διά μοναχόν νέον (σελ. 9 ): 

Πρέπει λοιπόν δ καθείς νά τελειώνη τό έργον, όπού άρχισε μέ πάσαν ταπεινοφροσύνην 

καί άρετήν. ’Αμή τό νά είναι τις άκατάστατος καί νά μήν ενρίσκεται εις μίαν γνώμην 
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125 Πόσον δε ζήλον εΐχεν εις τά δόγματα τής άγιωτάτης ημών πίστεως είναι 
φανερόν έξ ών ήγωνίσατο κατά τον αιρετικόν Μεθόδιόν, διότι ακούοντας ότι 

φ. ιΐ8α εις τά μέρη τής Καστοριάς διδάσκει άλλόκοτα \ διδάγματα και άθεα μαθή¬ 

ματα, ζήλου θείου πλησθείς κατέλιπε την ήγαπημένην του ησυχίαν, τά δόγματα 
τής εν ήθει αρετής προτιμών και έπορενθη εις εκείνα τά μέρη και πολλά τω 

180 Μεθοδίω διαλεχθείς, επειδή δεν έπείθετο νά άφήση τάς άσεβείας του έπαρα- 

κίνησεν ό μακαρίτης τούς έκείσε ορθοδόξους νά τον βιάσουν νά ύπάγη καί 
άκων εις την Μεγάλην Εκκλησίαν. Έλθόντες δέ εις την βασιλεύουσαν καί 
Συνόδου ίεράς σνγκροτηθείσης έστηλίτενσε παρρησία την πανσπερμίαν των 
αιρέσεών του. "Οθεν, ό μέν κατησχύνθη, ό δέ μακαρίτης έδοξάσθη υπό πάσης 

185 τής Συνόδου, διά τε την πολλήν του σοφίαν καί τους υπέρ τής ενσεβείας 
αγώνας καί εύχάς πολλάς καί ευχαριστίας έλαβεν, δπον καί πολλά τον έπα- 

ρακίνησαν νά λάβη άδοιροδοκήτως καμμίαν επαρχίαν άρχιερατεϋσαι καί ούτε 
καν νά τό άκούση ήθέλησεν. Αλλά εις το "Αγιον "Ορος πάλιν έπανελθών καί 
έν Σκοπέλφ διδάσκαλος καταστάς, ίνα κάκεϊ τό τάλαντον τής τε παιδείας 

140 καί αρετής πλεονάση (μέ δλον όπου καί εδώ εις τό ’Όρος δεν έπαυσε ποτέ 
παραδίδοντας μαθήματα καί συν αύτοίς εργφ καί λόγω την αρετήν διδάσκων), 
ού μόνον δεν ώλιγόστευσε καί εκεί τήν εγκράτειαν καί τάς λοιπάς άρετάς 

φ. πδβ αλλά μάλλον τάς ηϋξησε, διότι εδώ εις τό "Όρος διά δύο ή τριών | καί τεσ¬ 

σάρων ημερών ήπτετο τροφής. 3Εν δέ τή Σκοπέλφ προς τούτοις έν τώ μονα- 

145 στηρίω τοΰ Ταξιάρχου τήν αγίαν τεσσαρακοστήν δλην έπλήρωσεν, άπαξ τής 
έβδομάδος σιτιζόμένος κρίθινον άρτον, πιτυρίαν καί άνάλατον καί μετά χρό¬ 

νους παραιτησάμενος τό σχολεϊον καί έν τω 'Όρει τάς διατριβάς ποιούμενος 
ένταϋθα, ήν Ιδεϊν αυτόν βίον αυλόν μετερχόμενον, ποτέ μέν φακήν βρεκτήν 
ήσθιεν, δχι εις εβδομάδας καί μήνας αλλά χρόνους ολοκλήρους, ποτέ δέ πίτυρα 

150 τραχύτατα τοσοντον δσον δεν ήτον δυνατόν νά ζυμωθούν σμιγέντα αλλά μόνον 
βρέχοντας τα τά έρριπτεν εις τον έκπυρωθέντα τόπον καί τά έκάλυπτε μέ 
αιθάλην καί ολίγον έψηθέντα τά έβγαλε τμήματα μικρά ένωθέντα μέ τήν στά¬ 

χτην καί μέ αυτά έπαρηγόρει τήν πολυήμερόν τον ασιτίαν. Καί άλλοτε πάλιν 
έσύναζε τμήματα λεπτά καμένα καί μουχλιασμένα από εκείνα οπού σκουπί- 

155 ζουν τάς τραπέζας καί τά ρίπτουν τοίς κυσί καί ζυμάρια καί άχρηστα, οπού 
χρίουν τον φούρνον, καί αυτά έμεταχειρίζετο εις τροφήν. 

άλλά νά τρέχω και νά γνρίζη μέ τον λ.ογισμόν του άπό τόπον βΐς τόπον καί από έργον 

εις έργον, κάνει τον καρπόν άκαιρον καί οχι ώριμον. "Αν ίσως και καρποφορήσω καί 

καθόλου ό τοιοϋτος, με τέτοιαν γνώμην άκατάστατος ευρισκόμενος... Ύπό τοΰ Κ. 

Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 601 καί 607, ό “Ιερόθεος διχάζεται είς Ίβη- 

ρίτην, συγγράψαντα κατά τής αίρέσεως τοΰ Μολίνου καί μεταφράσαντα λόγους Ισαάκ 

τοΰ Σύρου καί είς διδάσκαλον Σκοπέλου, γράψαντα έξήγησιν είς τήν Ποιητικήν τοΰ 

Άριστοτέλους. Πρβλ. καί μητροπ. “Αθηνών Μελετίου, Εκκλησιαστική “Ιστο¬ 

ρία... Προσθήκη παρά Γ. Βενδότη, τόμ. Δ', έν Βιέννη 1795, σελ. 224. 
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5Εκ τούτων ας στοχασθή κανένας, ποταπόν αγώνα εκανεν είς τήν νηστείαν, 

οπού ήμπόρει νά δεχθή τοιαϋτα εις τροφήν άναγκαίαν μόνον, ΐνα μή είς προ- 

φ. ιΐ9α φανή κίνδυνον θανάτου εαυτόν έπιρρίψη. | 5Εκ νεότητος αυτού φύσει ήσπάζετο 

160 τήν εγκράτειαν, δμως έμεταχειρίζετο δλα τά βρώματα, οπού είναι συγκεχω- 

ρημένα είς τό τάγμα τών μοναχών, πλήν τοσοντον βραχύ, δσον μόνον νά φαί¬ 

νεται πώς τρώγει, μιμούμενος είς τούτο τον άγιον Ηωάννην τής Κλίμακος, ώς 
λέγεται περί εκείνου, τό τού τύφου κέρας παναόφως κλών. Έκ δέ τον μέσον 
τής αυτού βιοτής άχρι καί τέλους ούκ έστιν είπεϊν όσην καί οΐαν νηστείαν τε 

165 καί έγκράτειαν ήσκησεν άγωνιζόμενος, πάντας τούς πάλαι όσιους ον μόνον 
μιμηθήναι άλλά καί νπερβαλεϊν, άλλην επ’ άλλη κακουχίαν όσημέραι έπινοών 
έαυτώ. 3Αναλόγως δέ τή έγκρατεία καί τάς αγρυπνίας έκπληρών, ολας νύκτας 
ϊστατο άκλινής μέν τό σώμα, άρρέμβαστος δέ τόν νουν, είς Θεόν τούς ύμνους 
αναφέρουν καί τοίς έκείνον κάλλεσιν έντρνφών καί δλος τών μελλόντων γενό- 

170 μένος, διότι φύσει ήτον δεδομένος τή θεωρία, τών αισθητών πάντων κατα¬ 

φρονιών. Καί ήθελε θαυμάσει πας τις είς τά φυσικά προτερήματα τούτον τον 
ευλογημένου. * Επταετής γάρ τή μαθήσει τών ιερών γραμμάτοον παρά τών 
γονέων εκδοθείς, είς επτά μήνας έμαθεν ον μόνον οκτώηχον καί ψαλτήριον 

174 άλλά καί απόστολον καί ανθολόγων καί έν συντόμω είπεϊν δλα τά κοινά έλευ- 

φ. ιΐ9β Θέρως άναγινώσκων, ώστε ενεστι σκοπεϊν έκ τούτων [ ποταπή ή αγχίνοια ήτον 
είς αυτόν, ή μάλλον είπεϊν χάρις θεία, διότι εγκυμονούσα αυτόν ή μήτηρ 

κάποιον ασκητήν είς έκεϊνα τά μέρη διατρίβοντα, Προφήτην έπονομαζόμενον, 

ή ρώτα μετά πίστεως θερμής, όποιον έσται τό τεχθησόμενον, καί έκεϊνος τής 
εϊπεν δτι, άπελθε, καλόν τέκνον γεννήσεις. 3Αλλά καί τοσαύτην έμφυτον ταχύ- 

180 τητα καί ρώμην σώματος έχων, οπού δεν εύρέθη τινάς είς τούς καιρούς του 
δχι νά τόν ύπερέβη άλλά μήτε κάν νά τού πλησιάση καί είς τά δύο. Τοσον¬ 

τον έδάμασε τόν εαυτόν τον μέ τήν νηστείαν καί αγρυπνίαν και τήν λοιπήν 
κακουχίαν τής άσκήσεοίς, οπού καί έν έκατέροις ήττάτο ύπό δεκαετούς 
παιδιού. 

185 Ποιος άλλος έκατώρθωσε τοσαύτην ακτημοσύνην καί πτωχείαν, μάλιστα 
έν τφ νυν καιρω, άλλά καί τοσαύτην ενσπλ-,αγχνίαν, διά τήν οποίαν καί τό 
φόρεμά του τό άναγκαϊον καί τό σκέπασμα, όπου καμμίαν φοράν έκαλνπτετο 
τήν νύκτα (διότι τάς πολλάς νύκτας, μετά τήν ορθών αγρυπνίαν, καθήμενος 
βραχέος καί οδυνηρού ύπνου μετελάμβανε), τω ένδεεΐ έχαρίσατο, αργυρίου ούκ 

190 ευπορίαν νά τον άγοράση άλλ,ο. Εϊπομεν δτι δέν είναι άναγκαϊα τά θαύματα, 

φ. 120α είς τό νά δείξουν τήν 1 αγιότητα, αλί3 ή ενάρετος διαγωγή τον ανθρώπου εξε¬ 

τάζεται. "Ομως ουδέ άπ αυτά είναι υστερημένος, μέ ολον οπού δταν γίνων- 

ται δέν τό στοχάζεται τινάς, διότι ένθυμούμαι όπου είς τήν νεότητά τον δύο 
τινές καλόγηροι ον κατά τόν αυτόν καιρόν άλλ' άλλοτ αλλέως έλάλησαν λόγον 

195 ψυχρόν κατά τής αγίας έκείνης ψυχής καί τής υπέρ άνθρωπον σωφροσύντ}ς 

τον, είς τούς οποίους ευθύς άμα τω λαλήσαι πόνος σφοδρός τών όδόντων έπη- 
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κολούθησε και τοσοντον έπρήσθησαν, όπου έκλεισε τό στόμα των, και με τό 
μαχαίρι άνοιγαν τους δδόντας των, νά χύσουν εϊς αυτούς ολίγον χυλόν εις 
άναγκαίαν τροφήν, έως όπου *σπλαγχνίσθεϊσα ή αγία ψυχή έπήγε την νύκτα 

200 έκεϊ πλησίον κρυφίως και προσευχόμενος, ώ τον θαύματος, ευθύς την αυγήν 
έγιναν υγιείς. Και άλλα τοιαϋτα πολλάκις έτελέσθησαν καί είναι θαύμα, δτι 
ον μόνον ζών όπου καί άν έπήγεν έπροξένησε μεγίστην ωφέλειαν των ψυχών 
άλλα καί νυν μετά τέλος εις δλην την οικουμένην σχεδόν άκουοθεϊσα ή φήμη 
του, πάντας εις θαύμα καί κατάνυξιν παρακινεί. Καθώς καί τις ασκητής περί- 

205 φημος άσπαζόμενος τήν αγίαν του κάραν, δακρνρροών εφη δτι άγγελος Κν~ 

φ. ΐ20β ρίου τρέχει εις δλην τήν οικουμένην καί τον κηρύττει καί τούτου αίτιον | είναι 
νομίζω ό διακαής πόθος όπου είχεν εϊς τον Κύριον. Διότι κάποιος παλαιός 
ασκητής ήρώτησε τόν Μέγαν Αντώνιον, λέγων, έγώ περισσότερον από λόγου 
σου νηστεύω καί αγρυπνώ καί πτωχεύω καί προσεύχομαι καί τά λοιπά, διατί 

210 λοιπόν τό σόν ονομα έκηρύχβη εϊς τήν οικουμένην μάλλον ή τό έμόν; 'Ο 
μέγας τού άπεκρίθη, διότι εγώ αγαπώ τόν Κύριον περισσότερον. Δεν ήτον 
είδος κανένα πρακτικής αρετής, οπού νά μή τό έκατώρθωσεν εις άκρον καί 
δμως ταπεινοφρονών έλεγεν δτι, ούδέν επραξα καί ούκ οίδα εί αρέσει τώ 

Κυρίω. 

215 Εις πεντήκοντα δέ καί εννέα χρόνους καί μήνας τρεις τόν βίον διανύσας, 

έγινεν ή κοίμησις τού μακαρίου του σκήνονς, κατά τό χιλιοστόν επτακοσιο¬ 

στόν τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος τό σωτήριον, τή ιγΐΐ Σεπτεμβρίου, ημέρα 
Παρασκευή, περί τήν ένδεκάτην ώραν, εν νήσω Γιούρα λεγομένη. Καί ουδέ 
τούτο παροπτέον, δτι εννέα χρόνους ενταύθα έν τώ 'Αγίφ ’Όρει διατρίψαντες 

220 μετά τήν παραίτησιν τού σχολείου, κάθε χρόνον πολλά τόν έπαρακινούσα νά 
ύπάγωμεν εις έπίσκεψιν των έκεϊσε άσκουμένων πατέρων καί ουδέποτε κατέ- 

νευσεν αλλά καί βαρέως ταϋτα ήκουεν. "Οτε δέ ήγγισεν 6 καιρός τής αυτού 
φ. ΐ2!α άναλύσεως, τότε μόνος πολλά | μέ έπαρακίνησε, μηκέτι θέλοντα, καί πηγαί- 

νοντες εκεί μετά δύο εβδομάδας ήσθένησε καί όντως ήλθε τό τέλος, ουδέ αυτά 
225 τά λοίσθια πνέουν θελήσας όποιασοϋν παραμυθίας των αναγκαίων μετασχεϊν. 

Διά τούτο πολλοί πατέρες είπον δτι προεγνώρισε τό τέλος του καί μέ τό νά 
ήγάπα πάντοτε τό εντελές, τήν παρρησίαν άποφενγων ήθέλησε νά τελεντήση 
εις τοιούτον ερημικόν τόπον. Διά τούτο καί πολλά έλνπήθησαν οι ενταύθα 

πατέρες, λέγοντες δτι ή σαν ανάξιοι νά τόν άσπασθώσι τά τελευταία. 

230 Ιδού σοι, τέκνον έν Χριστώ καί αδελφέ, ολίγα τινά κατά τήν σήν αΐτη- 

σιν άπλά έξ απροόπτου καί εύκατάσκευα εκ τού βίου τού μακαρίτου διδασκά¬ 

λων ημών έσημείωσα. Καί εϊ τί σε φωτίσει τό αληθινόν φως, διά των ευπροσ- 

δέκτων του ευχών, κατασκεύασον, ώς προέφης καί αποπλήρωσαν. Διότι εγώ, 

προς τώ στενώ καί άπορα) τού νοός μου καί τώ τής διανοίας άμηχάνω, είμαι 
235 καί πολΑά ασθενής τό σώμα καί μόνον όσον έν τοϊς ζώσι καταλέγομαι. Δι δ 

καί προς τώ πονεϊν άτονώ. Σέ δέ ή του ύψίστου δεξιά νά περισκέπη καί δια- 

Ζ&β': 
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φυλάττη πανοίκι νγιά, εϋθυμον, μακρόβιον καί πανευδαίμονα, έν ταϊς έντολ.α ϊς 

αυτού προκόπτοντα. 

,αψναφ (=1751) Ίανοναρίου κςΐ\ 

240 Έξ 'Αγίου "Ορους, εκ τής Πέρας των Ηβήρων μονής 
Ό ευτελής Μελέτιος. 

φ. 12ΐβ 2. Τήν ύμετέραν ένδοξοτάτην έλΑογιμότητα, κύριέ μοι Κωνσταντίνε, δλη 
ψυχή κατασπαζόμένος συν τω κοσμοσωτήριο) άσπασμώ τό Χριστός άνέστη 
ήδιστα προσαγορεύω. °Ην καί διατηρείη τό θειον ύγιαίνουσαν πανοικί καί 

πάσιν άγαθοίς εύθυνουσαν. 

δ ’Εκομίσθη μοι καί δεύτερον αυτής τριπόθητόν μοι γράμμα, τό οποίον μοι 

προεξένησε μεγίστην χαράν έν πνεύματι ούδέν ήττον τού προ αυτού μοι παρ 
αυτής σταλέντος. Διότι εί καί μοι πρώτως καί κυρίως τήν κατά Χρίστον 
άγαθήν μερίδα έξελέξατο, τό μόνος μόνω δηλαδή Θεφ ζήν άλλα τή δεύτερα 
τών ευσεβών κατελ,έγη τάξει. Άλλ’ ονν δοκεί, μή δλως τοϊς τού ματαίου 

10 βίου δικτύοις καί παγίσι συσχεθήναι λίαν ψρονίμως, ώς χρώμενος καί μη 
καταχρώμενος τφ κόσμια καί τφ κρείττονι τού ανθρώπου μέρει, τή ψυχή 
δηλαδή, τό πλε Ιστόν διδούς λόγοις έντρυφάν άεί καί νοήμασι θείοις ενηδομε- 

μενος, τό μάταιον τού παρόντος βίου καθορών καί τοϊς πάσιν έξαπλ,ών και 
στηλιτεύων καί τοϊς τών αγίων κατορθώμασι καί έγκωμίοις ένασχολονμένος, 

15 ούς εξει πάντως έν πάσι συλλήπτορας. 

Ιδού όπου σημειώνω τά δσα ζητείτε. Οι γονείς τού μακαρίτου, ό μεν 
πατήρ Δήμος, ήγουν Δημήτριος, ή δέ μήτηρ Ασημίνα, ώνομάζοντο. Αδελ¬ 

φόν καί άδελ,φήν ετεροθαλείς εκ τής μητρός εϊχεν άλλ’ έτελεύτησαν και ονδεν 
19 συντείνει τούτο τώ λόγω. Τό τέλειον τής ίερωσύνής εις τούς τριάκοντα χρο- 

φ. ΐ22α νους τής ηλικίας του, ι κατά τούς θείους νόμους έδέξατο έν τή τών Ηβηρων, 
τή κατά τό άγιώνυμον "Ορος μονή, παρά Ηακώβου πρφην Νεοκαισαρειας, 
εύλαβεστάτον καί άγιωτάτου άρχιερέως, έν αυτή ήσυχάζοντος ι. Διάκονος εχει- 

1 Τά ονόματα τών άρχιερέοιν, πού διαδοχικώς έχειροτόνησαν τόν Ιερόθεον εις 

διάκονον καί πρεσβύτερον, είναι γνωστά εις τόν βιογράφον, ουδέ τα αμφισβητεί ο 

Εύστρατιάδης, επαληθεύονται δέ καί από τόν Μελέτιον, Ό μητροπολίτης πρ. Νεο- 

καισαρείας Ιάκωβος έφησύχαζεν εις "Αγιον νΟρος καί δή εις τήν μονήν Ίβήρων. 

Έγνώριζεν ούτος τόν Ίερόΰεον καλά, φαίνεται 8έ οτι ήχο φίλος του πρ. "Αρτης 

Νεοφύτου, διότι ό τελευταίος ούτος τό 1726 άφιέρωσεν επίγραμμα εις τόν κοιμη- 

■άέντα Ιάκωβον, τοΰτο 
Τόν άρχιθντην τής Νεοκαισαρειας 

Ιάκωβον κεύθει γή, θρέμμα Ασίας 

4αψκς·\ 

2 ω φ ρ. Εύστρατιάδου, Νεόφυτος ό Μαυρομάτης, μητροπολίτης Ναύπακτού 

καί "Αρτης, «Ρωμανός Μελωδός », τόμ. Α' ( 1932 - 1933 ), σελ. 171, 
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ροτονήθη εν Βουκουρεστίω, ώς μοι δοκεϊ, υπό Αυξεντίου Σοφίας, μέγα επ’ 

άρετή όνομα έσχηκότος, τυχόν είκοσι τριών χρόνων διατελών, μετά την επά- 

25 νοδον εκ τής ευσεβούς αυτοκρατορίας πόλεως Στολίτζας, ής τό όνομα έβον- 

λεσθε μαθεϊν. "Οταν ήθελε νά μισενση έξ 'Αγίου ’Όρους διά τον σκοπόν του 
μαρτυρίου, δι δν και την ιερωσύνην άπεποιεϊτο, με ολον όπου δεν τον έφα- 

νέρωσε τον πνευματικού του, υπό τον πόθου φλέγόμενος Ινα μή κωλνθή παρ’ 

αύτοϋ, εκείνος του προεφήτευσεν ότι μέλλεις εξάπαντος Ιερωθήναι και μην 
30 άργοπορής. Τής ίεροδιακονίας του ό χρόνος έλάττων δοκεϊ του διαληφθέντος 

τοϊς ίεροϊς νόμοις εικοστού πέμπτου αλλ’ ον κατά άθέτησιν άλλα κατά άγνοιαν 
εγινεν κονκ έξηκριβωμένως έχουν τηνικαντα τά περί τούτων, επειδή κατ’ 

άλλο και την κεραίαν του νόμου πάση φυλακή τηρεϊν έσπενσεν. Εκκλησία 
εις τά Γιοϋρα είναι ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου. Τό πότε έκτίσθη; Φαίνε- 

35 ται ότι μετά τους χιλίους έπτακοσίονς σαρανταέξ, υπό Συμεών και ’Ιωάσαφ. 

Διότι τον χρόνον εκείνον έπήγαμεν έκεϊ μέ τον μακαρίτην καί εϋρομεν τούς 
ρηθέντας ησυχάζοντας έν ξηρολίθοις κελλίοις, ό όποιος πνευματικός Συμεών 

. ΐ22β καλλιγράφος χρόνους συχνούς εν τφ 'Αγίω 'Όρει ακρως την ασκητικήν \ δια¬ 

γωγήν μετελθών, μετά ταντα εις τό Πιστέρι καί εις τά Γιοϋρα κατά μάνας 
40 εις σπήλαια ήσνχασεν. Ενρίσκονται δέ έκεϊ ήσνχάζοντες τανϋν πέντε ή έξ 

πατέρες. 

Περί τοϋ πόσον διέτριψεν έκεϊ ό πατήρ ημών, οντω. Τή εικοστή πέμπτη 
Ιουλίου έπήγαμεν καί τή έβδομη τον Αύγουστον ένόσησεν. αΟμως εις τούς 
πόδας έπέρασεν ολον τον Αύγουστον καί τή δεκάτη τρίτη Σεπτεμβρίου, ώς 

45 τής προέγραψα, προς δυσμάς ήλιου άνεπαύθη. Μετεκομισάμην δέ εις τό 'Όρος 
μετά τής σεβάσμιας κάρας τε καί σιαγόνος καί τά λεπτά των τε χειρών καί 
ποδών, έξ ών τά πλείω Φιλόθεος καί Φιλάρετος πατέρες καί λαϊκοί, παρακα- 

λέσαντες έΡ,αβον εις σωτηρίαν ψυχής αυτών. Ιδού στέλλεται καί τή έλλογί- 

μότητί σου μέρος έκ των ιερών αυτών λειψάνων, κατά τόν πολύν της πόθον 
50 καί ευλάβειαν, τού μέν παρόντος βίου φυλακτήριον καί ασφάλεια, τής αιωνίου 

δέ ζωής εφόδων καί οδηγία. 

Γράφει ότι ήθελα βαρεθή εις τό γράμμα της, ψυχή φιλόθεε καί προσφι- 

λεστάτη μοι, έγώ δέ λέγω ότι, εί καί τά λοίσθια άνέπνεον (άγκαλά καί έγγύς 
είμι τούτον), τοσοϋτον απέχω τού νά βαρεθώ καί διά τήν νπόθεσιν τον γράμ- 

55 ματος καί διά τόν κελεύοντα, όσον όπου καί χαράν πολλήν τό έχω καί χάρι- 

τας πολλάς ομολογώ σοι ταντα κελεύοντι, χαρίσοιτό δέ σοι ό Κύριος σύνεσιν 
έν πάσιν αγαθό ϊς καί ζωήν πολυχρόνιον μετ’ εύδαιμονίας άκρας. 

Απριλίου ιεη 

Κατά τά ανωτέρω, ό 'Ιερόθεος εκ νεαράς ηλικίας έγκατέστη εις τήν 
άγιορειτικήν μονήν Ίβήρων, μεταβάς δέ εις διάφορα παιδευτικά κέντρα καί 
πολλούς διδασκάλους τής εποχής του άκούσας έξεπαιδεύθη πλήρως. Τδ έτος 
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1709 εχειροτονήθη διάκονος, τό δέ 1716 ιερομόναχος. Διδάσκαλος εΐς Σκό¬ 

πελον διετέλεσεν επί δωδεκαετίαν πλήρη, ήτοι μεταξύ των ετών 1723· 1736. 
Ζήσας εν συνόλφ έτη 59 καί μάλιστα τά έσχατα τής ζωής του άσκητικώτατα, 

ήρέμως καί όσίως έτελεύτησεν εις τήν έρημον νήσον Γυάρον τήν 13 Σεπτεμ* 

Τ βρίου 1745. Ό καλός καί άφωσιωμένος φίλος καί μαθητής του Μελέτιος 
έμερίμνησε διά τήν υστεροφημίαν του, διά τής μεταφοράς δέ μέρους τού 

» λειψάνου του εις "Αγιον ’Όρος διεδόθη ευρέως ή φήμη του καί περιεβλήθη 
έκτοτε τήν αγιότητα. 

*II ιδρυσις τής σχολής Σκοπέλου οφείλεται εις τόν ζήλον των Σκοπελι- 

των, έκφρασθέντα από τόν Στεφάνήν Δαπόντε, προεστόν καί πατέρα τού 
νεαρού τότε Κωνσταντίνου, ού μήν καί οΐκονομικώς ενισχυθέντα διά συνα- 
φθέντος δανείου τού κοινού τής νήσου εκ 1.000 γροσίων από τόν έφησυχά- 
ζοντα εις "Αγιον Όρος μουσοτραφή μητροπολίτην Ναυπάκτου καί *Άρτης 

« Νεόφυτον Μαυρομάτην, προς διάφορον ετήσιον 10°/ο· Τό ποσόν τούτο τού 
δανείου ο σχολαζων μητροπολίτης Αρτης Νεόφυτος διεκινδύνευσε, χάριν τής 
παιδείας ή χάριν τής αύξήσεώς του. Ότι οΐ δανείζοντες χρήματα δεν ήσαν 
πάντοτε ασφαλείς δεν χρειάζεται άνάπτυξιν. Γνωστόν, γνωστότατον είναι 

πρόσωπα φυσικά καί νομικά κατέθετον κεφάλαια μικρά καί μεγάλα επί 
τόκω εις τό κοινόν μιας ή άλλης πόλεως τής τουρκοκρατούμενης Ελλάδος, 
εις τάς διαφόρους εκκλησιαστικός επαρχίας καί εις αυτήν τήν Μ. Εκκλη¬ 
σίαν, καθώς επίσης οτι συχνά τά χρήματα ταύτα δεν ήσαν ασφαλή καί διά 
διαφόρων συνδυασμών καί συμβιβασμών έπεστρέφοντο ήλαττωμένα, όταν 
μάλιστα έξερρόγη ή ελληνική Έπανάστασις τά ιδιότυπα ομόλογα των δανείων 
άπέμειναν άνευ αξίας. Επομένως καί δεν αποτελεί φαινόμενον άνευ προη¬ 

γουμένου ή επομένου τό γεγονός, οτι ό δανειστής πρώην ’Άρτης έγραφε καί 
πάλιν έγραφε προς τόν διδάσκαλον Τερόθεον νά φροντίση διά τήν επιστρο¬ 

φήν των χρημάτων του ούτε οτι κατέφυγεν εις τό πατριαρχεΐον καί εκουρά- 
σθη διά νά είσπραξη τμηματικώς τό όφειλόμενον ποσόν. 

Έν τούτοις τό δάνειον τούτο αποτελεί στόχον τής πρώτης κατά Ιερο¬ 

θέου έπιθέσεως τού πρώην Λεοντοπόλεως. Έκ τού περιελθόντος εις αυτόν 
αρχείου τού Νεοφύτου ανασύρει ό Εύστρατιάδης επιστολήν μάλλον αόριστον 
κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν τής έκφράσεως τής Τουρκοκρατίας, εκ τής 
οποίας εικάζει ό συγγραφεύς ότι ό Τερόθεος έζήτει νά αμείβεται διά τήν 
προσφερομένην εις τήν σχολήν υπηρεσίαν άναλόγως των κόπων του, δεύτερον 
ότι ίσως διά τούτο παρεπονέθησαν οι έφοροι τής σχολής προς τόν Νεόφυ¬ 
τον, τρίτον δ οτι ουτος ηλεγξε τον 'Ιεροθεον διά τούτο. Δι* δ άπαντών έγραφε 
προς τον Νεόφυτον μεταξύ των άλλων, «πώς ό έτάζων καρδίας καί νεφρούς 
ηξενρει και τον μισθόν και τόν σκοπόν τού καθενός, όπου κοπιάζει καί 
δι εκείνα οπού λαμβάνει», προσθέτων «καί αυτός άς μέ πλήρωσή καί εμέ, 

αν δικαίως εβαδισα και επληρώθηκα». Έπ* αυτών στηριζόμενος ό συγγρα- 
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φεύς επιλέγει: « δ Ιερόθεος, δ τά προσχήματα και ιούς τΰπους μόνον του 
καλογηρισμού αυστηρότατα τηρών, ήξίου νά πληρώνεται άναλόγως των 
κόπων του, αί δέ του μοναχισμού ίδέαι περί αΰταπαρνήσεως ήσαν των απλοϊ¬ 

κών και αμαθών ανθρώπων... ». Ουτο^ς δ Εύστρατιάδης παρουσιάζει δια- 

πληκτιζομένους δύο εκκλησιαστικούς άνδρας — τρίτος αυτός , διότι ο μεν 
εις έζήτει ν’ αμείβεται διά τό διδασκαλικόν του εργον, δ δ’ άλλος διότι τον 
επετίμα σφοδρώς διά νά επαρκούν οί πόροι τού σχολείου, προς εισπραξιν 

τών εκ τού κεφαλαίου άναλογοΰντων τόκων 
Δευτέραν όξείαν έπίθεσιν εξαπολύει κατά τού Ιεροθέου ο Ευστρατια- 

δης εξ αφορμής τής συγκροΰσεως αυτού προς τον Μεθόδιόν Ανθρακίτην. 

Ό βιογράφος τού Ιεροθέου, καθώς καί ο Μελέτιος είς τάς προς τον Καισά- 

ριον Δαπόντε επιστολάς του, ούδό?ω)ς αναφέρουν δτι ο 'Ιεροθεος μετεβη εις 
Καστοριάν, διά ν’ άκούση μαθήματα από τον εκεί διδάσκοντα Μεθόδιον, 

οτι ήλθεν είς ρήξιν μετ’ αυτού καί οτι έξεδιώχθη κακός κακώς απο τους 
προεστώτας τής πόλεως. Απεναντίας και δ Γεδεών καί δ Ζαβίρας θεωρούν 
τον Μεθόδιον διδάσκαλον Καστοριάς 2. Έξ επιστολής δμως τού Μεθοδίου 
προς τον πρ. *Αρτης Νεόφυτον, εκ Καστορίας κατά τό 3723, δπου ό διδά¬ 

σκαλος άφηγεϊται τά κατά τον 'Ιερόθεον, παραπονοΰμενος κατ αυτού αλλ 
άποφεύγων ν’ άναφέρη τούς λόγους τής έκδιώξειός του εκ Καστορίας τούτο 
μάλλον ΰπήρξεν εργον φιλικών τού Μεθοδίου προσώπων, προς ικανοποιησιν 

1 Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ιερόθεος Πελοποννήσιος..., ένθ’ άνωτ., σελ. 

260-262. Δεν φείδεται και τοΰ Νεοφύτου ό σ., παρουσιάζων αυτόν σχεδόν ως τοκο¬ 

γλύφον. 

2 Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς, σελ. 419 - 420. Μ. Γεδεών, Λυκαυγές πνευμα¬ 

τικής κινήσεως παρ’ ήμϊν, 1700- 1730, «Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών», τομ. 

Ε' ( 1930 ), σελ. 53. Πρβλ. και μητροπ. Σισανίου ’Α γ α θ α γ γ έ λ ο υ, συνοδευτι¬ 

κόν σημείωμα τής έκδόσεως της καθαιρέσεως τοΰ Μεθοδίου κατ’ αντιγραφήν εκ τοΰ 

κωδικός τής μητροπόλεώς του, « Έκκλ. Αλήθεια *, τόμ. Β' ( 1881 - 1882), σελ. 495 - 

500. Χρυσοστόμου ΓΙ α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορικά σημειώματα. Γ' Μεθόδιος 

1 Ανθρακίτης, « Θεολογία », τόμ. Δ' ( 1926 ), σελ. 14, οπού υποστηρίζεται δτι ό Ιερό¬ 

θεος εδίδασχεν είς Καστοριάν τά εγκύκλια μαθήματα καί συγχρονίας παρηκολούθει 

τά φιλοσοφικά μαθήματα καί τά Μαθηματικά είς τήν σχολήν τοΰ Μεθοδίου, προς 

τον όποιον περιήλθεν είς άντίθεσιν καί ήρχισε νά τόν κατακρίνη, δΓ δ έξεδιώχθη 

υπό τών προκρίτιον Καστορίας, διότι ούτοι έβλεπον τήν μεγάλην τής σχολής των 

πρόοδον υπό τόν σοφόν σχολάρχην. Ανάλογα υποστηρίζονται και υπό τοΰ Παν. 

Χρήστου, Μεθόδιος Ανθρακίτης ( βίος - δράσις - ανέκδοτα έργα), « Ήπειρεοτικη 

Εστία», τόμ. Β' (1953 ), σελ. 451 κέξ., μέ τήν προσθήκην δτι ίσως δ Ιερόθεος 

σκοπίμως προσετέθη είς τούς άκροατάς τού Μεθοδίου, διά νά εύρη σημεία άντιρρή* 

σεως είς τήν διδασκαλίαν ίου, νά ύποκλέψη τό σύστημα του και τόν καταγγείλη εις 

τάς έκκλησιαστικάς άρχάς, ετι δέ δτι μετά τήν καταγγελίαν τοΰ Ιεροθέου οί προε- 

στώτες τόν απέλυσαν έκ τής διδασκαλικής θέσεώς του καί τόν εξεδίωξαν. Ο σ. δεν 

χρησιμοποιεί τήν εργασίαν τοΰ Σωφρονίου Εύστρατιάδου. 
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αυτού —, ό πρ. Λεοντοπόλεως συμπεραίνει δτι ό Ιερόθεος έξεδιώχθη δι’ ανοί¬ 

κειον διαγωγήν καί αναγνωρίζει μέν δτι δεν γνωρίζομεν τί επραξεν ακριβώς, 
επιμένει δμως δτι διά νά έκδιωχθή έκ τής σχολής καί τής πόλεο)ς ο ασκητής 
θειορούμενος ούτος μοναχός, πάντως διά πράξεις ασυμβιβάστους προς τό 
σχήμα του, έξηνάγκασε τούς ευσεβείς χριστιανούς νά τόν οδηγήσουν πέραν 
τών ορίων αυτών. 

Τό θέμα τής συγκροΰσεως τών δύο λογίων μοναχών καί διδασκάλων 
είναι γνωστόν. Ό Ιερόθεος μετεβη είς ΚΠολιν καί άνέφερεν είς τήν πατριαρ¬ 

χικήν Σύνοδον δτι δ Μεθόδιος έδίδασκεν αιρετικά καί πεπλανημένα, ακολου¬ 

θών τήν θεωρίαν τού Μαλεβραγχίου. Κατετέθησαν καί πειστήρια τής ετερο- 

διδασκαλίας, τά τετράδια τού Ανθρακίτου, παραπεμφθέντα είς τούς διδα¬ 

σκάλους ΚΠόλεως καί εύρεθέντα όντως βλάσφημα. Είς τό συνοδικόν έγγρα¬ 

φον τής καθαιρέσεως τού Μεθοδίου ουδόλως άναφέρεται τό όνομα τού 
Ιεροθέου, δτι δμως έκ τής καταγγελίας ούτος κατέστη διάσημος εύλογον 
είναι καί πιστούται έκ πολλών πηγών1. Περί τό έπεισόδιον τούτο δ πρ. 

Λεοντοπόλεως οίκοδομεΐ τόν κατά τοΰ Ιεροθέου λίβελλον. Όρθώς διαβλέπει 
δ'πισθεν αυτού στρατιάν αντιπάλων κατά τοΰ αντιζήλου Μεθοδίου. Αναφέ¬ 

ρει τόν εις Σιάτισταν διδάσκαλον Αναστάσιον Νικόπουλόν, λογιώτατον καί 
δρμητικώτατον, γαμβρόν επ’ αδελφή τού Καστορίας Χρύσανθού, πέμψαντα 
διά τού Βέροιας τά τετράδια τού Μεθοδίου είς τήν πατριαρχικήν Σύνοδον. 

Επίσης αναφέρει τόν έν Θεσσαλονίκη διδάσκαλον Ίωάννην Ίιοάννου — υπό 
τοΰ Π. Χρήστου προστίθενται καί άλλοι—, καθώς καί αρχιερείς φανατι¬ 

κούς, έπισήμως ύποστηρίξαντας τήν καταγγελίαν. 

Περαιτέρω δ πρ. Λεοντοπόλεως προσθέτει δτι δ Ηεροσολύμων Χρύσαν¬ 

θος πολλάς προσπάθειας κατέβαλε διά νά σώση τόν Μεθόδιον από τούς ό'νυ- 

χας τού ^Ιεροθέου άλλ’ δτι ή πατριαρχική Σύνοδος δεν ήτο δυνατόν νά σιω- 

πήση. Ακόμη παρατηρεί δτι κατά τήν επιστροφήν τού Ηεροθέου εις τήν 
μονήν *Ιβήρων έπεφυλάχθη είς αυτόν υποδοχή, ώς εάν ήτο απολογητής τών 
ορθών δογμάτων, μεθ* δ έξαλλος εκείνος, αφού κατασυνέτρυψε τόν Μεθό¬ 

διον καί έκηλίδωσε τό δνομά του διά τής πανηγυρικής καθαιρέσεως του, 

1 Ό ίδιος ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης εκδίδει παλαιότερον επιστολήν τοΰ Ηρά¬ 

κλειας Καλλινίκου, έκ ΚΠόλειυς 27 Νοεμ. 1723, προς τόν πρ. Άρτης Νεόφυτον, πού 

γράφει μεταξύ τών άλλων ότι ήλθεν ό κυρ - Ιερόθεος καί τόν έχαροποίησε πληρο- 

φορήσας αυτόν περί τής υγείας του καί προσθέτει: «...ήρίστενσεν ώς λίαν ό λογιότα¬ 

τος Ιερόθεος κατά τον άμεθόδως ψιίοσοψονντος κακό - Μεθόδιόν άπεδείχθη ώς γελοϊον 

παιζόμενον έν μέσφ τής Σύνοδον αυτός Ιδίαις χεροι παρέδωκε τά έαντοϋ έβδελυ- 

γμένα τετράδια τφ Ήφαίστφ...» Σωφρ Εύστρατιάδου, Μητροπολΐται τής 

Θράκης, Α' ό Ήρακλείας Καλλίνικος, «Θρακικά», τόμ. Τ' (1935), σελ. 33. Πρβλ. 

ανώτερα) καί τήν επιστολήν 1, στ. 132- 138, όπου μάλιστα προστίθεται ότι προσεφέ- 

ροντο επισκοπικοί θρόνοι είς τόν Ιερόθεον άλλα « ού'τε καν νά τό άκούστ) ήθέλησε ». 



108 Τάσου Άθ. Γριτσοποΰλου 

διελογίζετο πώς καί που νά στήση το διδασκαλικόν του βήμα, ώστε ν' ακτι¬ 

νοβολώ μόνον αυτός εκείνου εκλιπόντος. Μέ άλλας λέξεις τό βάρος της καθαι- 
ρέσεως και της διώξεως του Μεθοδίου αποδίδεται εις κακότητα, φθόνον, 

αντιζηλίαν κλπ. διαφόρων διδασκάλων καί κληρικών, τών οποίων ό'ργανον, 

στερούμενον χαρακτήρος ΰπηρξεν ό 'Ιερόθεος. Δεν άρνεΐται εν τοΰτοις ό σ. 

δτι πεπλανημένη ήτο ή διδασκαλία του Ανθρακίτου καί ουδόλως αμφιβάλλει 
δτι εις τά θεολογικά καί φιλοσοφικά του συγγράμματα ευρέθησαν δοξασίαι 
αντίθετοι προς την διδασκαλίαν της Εκκλησίας *. Καί μόναι αΐ όμολογίαι 
αυται θά ήρκουν, διά νά ανατρέψουν την βάσιν του λιβέλλου. Τό συνοδικόν 
έγγραφον της καθαιρέσεως είναι άλλως τε τόσον ευγλωττον καί υπογράφεται 
και από τον Ιεροσολύμων Χρύσανθον — καθώς καί υπό του Αντιόχειας 
Αθανασίου, του Σισανίου Ζωσιμά καί άλλων 16 μητροπολιτών—, παρά τον 
Ισχυρισμόν του πρ. Λεοντοπόλεως ότι ό Χρύσανθος ήγωνίσθη νά σώση ένα 
κληρικόν άποδεικνυόμενον αιρετικόν 8. 

Έάν προς στιγμήν ύποθέσωμεν οτι τον Ιερόθεον συνώδευον δλαι αί 
κακίαι του κόσμου καί δτι διά του κινήματος του έστέρησε την παιδευτικήν 
κίνησιν τής εποχής ενός τόσον φωτισμένου διδασκάλου, οΐος ήτο δ Μεθό¬ 

διος Ανθρακίτης καί οίου τόσην ανάγκην είχε τό δουλεΰον έθνος, θά κατα- 

λήξωμεν είς τό άπαράδεκτον συμπέρασμα, δτι έπρεπε νά παραμείνη ανενό¬ 

χλητος εις αιρετικός καί δτι διά μίαν έτι φοράν θά διήρχετο κρίσιν ή Όρ- 

θοδοξία, ή δέ Εκκλησία θά έχανε τήν εσωτερικήν της γαλήνην, τής οποίας 
τόσον εΐχεν ανάγκην διά ν’ αμύνεται κατά τών παντός είδους έξωθεν ερχο¬ 

μένων καινοτομιών είτε υπό τό ό'νομα του Μαλεβραγχίου είτε του Μολίνου 
είτε παντός άλλου έστεγάζοντο καί έτάρασσον εκάστοτε καί κατ’ αυτήν τήν 
Τουρκοκρατίαν τό χριστιανικόν πλήρωμα καί τό έπηρέαζον ακόμη καί είς τά 
πρός τό έθνος καθήκοντά του, αυτό τε καί τήν πνευματικήν ήγεσίαν του υπό 
δουλείαν ελληνισμού. ’Άν είς τον Τερόθεον άποδοθη υπερβολικός φανατι¬ 

σμός υπέρ τών δογμάτων τής πίστεως, έστω πείσμα καλογηρικόν εις τήν 
ύπεράσπισιν αυτών, ή κρίσις θά είναι εγγύτερον πρός τά πράγματα καί θά 
ενθυμίζη απείρους όμοιας περιπτώσεις παλαιοτέρας καί προσφάτους, από 
του Θεοδώρου μονάχου Στουδίτου μέχρι τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Κυ¬ 

ρίλλου Ε' καί τόσων άλλων διαπρεπών καί αφανών μαχητών τοΰ γράμματος 
τής ορθοδόξου πίστεως. Καί ώς τοιοΰτος ό 'Ιερόθεος προσέφερεν υπηρεσίαν 
είς τήν Όρθοδοξίαν πλησσομένην- Τούτο θά ήτο δύσκολον ν’ άρνηθή κανείς 

1 Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ιερόθεος Πελοποννήσιος.. , ένθ’ άνωτ., σελ. 
268 κεξ. 

2 Ή κατά Μεθοδίου πατριαρχική άπόφασις καθαιρέσεως έξεδόθη πολλάκις. 

Σχετικώς βλ. Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, « Θεολογία », τόμ. Δ' ( 1926), 

σελ. 15-16, ύποσ. 1 καί έπανέκδοσιν επ’ εσχάτων υπό Π. Χρήστου, ένθ’ άνωτ., 

σελ. 454 * 459. 
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καί εν τοιαύτη περιπτώσει γίνεται περισσότερον αδικαιολόγητος δ κατ’ αΰτοΰ 
λίβελλος. 

Άλλ’ ενώ ερμηνεύεται άβιάστως τό κίνημα τοΰ Ίβηρίτου λογίου μονα- 

χοΰ έκ τών ενδείξεων αΰτοΰ καθ’ εαυτοΰ τοΰ άγώνος του, είναι ανάγκη νά 
μνημονευθή ενταύθα ή από τής άλώσεως τής ΚΠόλεως Ιδίςε δημιουργηθεΐσα 
παράδοσις τοΰ οίκουμενικοΰ πατριαρχείου, νά νουθετή διαρκώς καί νά επι- 

τιμφ τούς ήθελημένως ή άθελήτως διασπώντας τήν αρμονίαν τής χριστιανι¬ 

κής ζωής, λαμβάνον αφορμήν εκ τών σημειουμένων ταραχών είς τάς ορθο¬ 

δόξους κοινότητας. Καί συγκεκριμένως ταραχή ούχί άνευ σημασίας είχε 
σημειωθή κατά τάς δυο πρώτας δεκαετίας τοΰ ΙΗ' αίώνος, μ* έπίκεντρον τήν 
Θεσσαλονίκην, όπου διδάσκαλός τις Ίαννακός «έπενόησε κάποιας νόθονς και 
νεοφανείς δόξας, άντικειμένας τών Ιερών κανόνων», έ'τι δέ Παχώμιός τις, 
μαθητής γενόμενος Μεθοδίου Ανθρακίτου, «έπηγγέλλετο τά τών σοφών, 

υβριστής τον Αριστοτελονς άκρος». Χρύσανθος 6 Ιεροσολύμων έν προκει- 

μένιρ ήσχολεΐτο νουθετών νά εξάλειψη τό ρήγμα πριν λάβη διαστάσεις. Τις 
οιδε, που ήτο δυνατόν νά φθάσουν αί ετεροδιδασκαλίαι τοΰ Ανθρακίτου, 
έστω άκουσίως διδάσκοντος αιρετικά. Καί γνωρίζομεν οτι εγκαίρως έπενέβη 
τό πατριαρχεΐον, διά νά έμποδισθή ή όλεθρία έπίδρασις τοΰ τε άριστοτελι- 

κοΰ Ίαννακοΰ καί τοΰ Μαλεβραγχιανοΰ μοναχοΰ Παχωμίου, μαθητου τοΰ 
Ανθρακίτου, μ* εξορίαν μέν εκείνου εις "Αγιον "Ορος τό 1722, έν συνε¬ 

χείς δέ τό επόμενον έτος μέ καθαίρεσιν τοΰ διδασκάλου του Μεθοδίου *. ”Ας 
σημειωθη δέ οτι τά ρήγματα ταΰτα δεν εϊναι τά μόνα κατά τήν εποχήν ταύ- 

την καί άς συναχθη συμπέρασμα, αν άσυλλογίστως εξηκολούθει διδάσκων, 

άκουσίως, αιρετικά 6 Ανθρακίτης καί άν δέν άνθίστατο, έστω φανατικώς, 

ό 'Ιερόθεος. 

Τήν ίδρυσιν τής σχολής Σκοπέλου μετ’ ενθουσιασμού εδέχθησαν οί 
κάτοικοι τής νήσου. Τοΰτο σαφέστερο ν πληροφορούμεθα από επιστολήν τών 
προκρίτων από 23 Ιουνίου 1724 πρός τον λογιώτατον διδάσκαλον “Ιερό¬ 

θεον, διά τής οποίας έπαινετικώς εκφράζονται διά τον χρηματοδότην πρ. 

“Αρτης Νεόφυτον, καθώς καί από ταυτόχρονον επιστολήν τοΰ Σκιάθου Κλή- 

μεντος, λίαν κολακευτικήν, πρός τήν οποίαν υπάρχει καί άπάντησις τοΰ Ιε¬ 

ροθέου εκ μονής Ίβήρων, από 19 Ιουλίου 1724. Τάς έπιστολάς ταύτας 
εκδίδει ό πρ. Λεοντοπόλεως. Δέν άρνεΐται οΰτος οτι ό Ιερόθεος δέν ήτο 
άμοιρος παιδείας καί δτι συγκατελέγετο μεταξύ τών λογίων τής εποχής. Φέρει 
μάλιστα τά μαρτύρια τής παιδεύσεως τοΰ Ιεροθέου, τά συγχαρητήρια προ¬ 

σώπων αδιαμφισβητήτου κύρους, δπως είναι ό Ιεροσολύμων Χρύσανθος. 

Περί τούτου ό πρ. Λεοντοπόλεως γράφει δτι « καίτοι τόν 'Ιερόθεον ώς 

άνθρωπον ΰπουλον καί αυθάδη καί οίηματίαν άπηχθάνετο, επήνεσε τόν "Αρ- 

1 Μ. Γεδεών, Λυκαυγές πνευματικής κινήσεοις..., ενθ’ άνο>τ., σελ. 50 κε! 
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χτ)ς χρησιμοποιήσαντα αυτόν ως διδάσκαλον» καί τούτο διότι εγραφεν ο 
Χρύσανθος περί του Ιεροθέου «επειδή χρησιμεύει εις επίδοσιν μαθημάτων, 
φρόνιμα εκαμεν ή σννεσίς της, οπού τον έμεταχειρίσθη εις τοιαντην υπηρε¬ 

σίαν, επειτα εις τά λοιπά άς είναι καθώς είναι». Καί επιλέγει ο πρ. Λεοντο¬ 

πόλεως δτι δμολογουμένως ό 'Ιερόθεος επέδειξε ζήλον εις Σκόπελον, άποσπα- 

σάμενος την ευγνωμοσύνην των κατοίκων. 
Έκ τής περικοπής του 'Ιεροσολύμων Χρύσανθού ουδόλως δικαιολογούν¬ 

ται οι βαρείς χαρακτηρισμοί, ύπουλος, αυθάδης, οΐηματίας. 5Άν τοιαΰτην 
τινά γνώμην ό σεμνός Χρΰσανθος περί του 'Ιεροθέου είχε, θά τον έθεώρει 
ακατάλληλον διδάσκαλον, διότι θά ήτο επικίνδυνος διά τούς μαθητάς του. 

Έκτος αυτού θά ελεγεν οτι ήτο ανάγκη νά διορθωθή ό 'Ιερόθεος καί θά 
κατέβαλλε καί αυτός προσπάθειας, αφού δεν ήτο αδιάφορος δΓ εκείνον, 

πατριώτην του Πελοποννήσιον, καί δεν τον εθεώρει άσήμαντον μοναχόν. 'Η 
φράσις «επειτα εις τά λοιπά ας είναι καθό)ς είναι» πιθανώτερον σημαίνει άς 
χρησιμοποιηθή ένας ικανός άνθρωπος εις την διδασκαλίαν καί άς τού συγ- 

χωρηθή πάσα ιδιοτροπία καλογηρική καί πάσα έριστικότης, ασκητισμός καί 
εΐ τι άλλο συναφές, εξαγόμενον έκ τού δημοσίου βίου του. Άλλ’ ή παρου- 

σίασις τού Ιεροθέου ώς ταπεινού καί ανήθικου μοναχού έχει κάποιον σκο¬ 

πόν. Συνδυάζεται μέ την άναγνώρισίν του ώς έπιτυχόντος διδασκάλου, διά 
νά τού άποδοθή δόλος καταχθόνιος εις τον κατά Μεθοδίου αγώνα, διεξα- 

χθέντα μέ μόνον καί μόνον σκοπόν νά έξοντιοθή εκείνος καί έπιβληθή ούτος. 

Καί ο συγγραφεύς τού λιβέλλου τό λέγει καθαρά (σελ. 283). 

*Εκ λόγων επιστημονικής ευσυνειδησίας δ σ· εκδίδει επιστολήν τού 
Σκιάθου Κλήμεντος από 23 Φεβρουάριου 1726 πρός τον πρ. 'Άρτης Νεόφυ¬ 

τον ευχαριστήριον διά την ϊδρυσιν τής σχολής Σκοπέλου (σελ. 291 -292). 

Έπιστολαί πληροφορούσαι περί τού 'Ιεροθέου καί τού λαμπρού παιδευτικού 
του έργου εις τήν νήσον έστέλλοντο πολλαί πρός τον Νεόφυτόν πρ. Αρτης. 

Άλλ’ ενδιαφέρει νά χρησιμοποιηθή ενταύθα τό τμήμα τής τού Σκιάθου 
Κλήμεντος, όπου αναφέρει οτι, καθώς τον έβεβαίωσεν δ από Γάνου καί 
Χώρας, ήδη δέ τότε Μονεμβασίας Γρηγόριος, πού ήναγκάσθη νά παραμείνη 
εις τήν Σκόπελον επί 8 ημέρας, διακόψας τον πρός βασιλεύουσαν πλούν ένεκα 
τής έμφανίσεως κουρσάρων, δεν εύρίσκεται σήμερον δμοιος τού Ιεροθέου 
εις εκείνα τά μέρη τής χριστιανοσύνης. Έχουν ιδιαιτέραν όλως αξίαν οί 
χαρακτηρισμοί τού Μονεμβασίας Γρηγορίου — πρόκειται περί τού Αθηναίου 
άλλοτε διδασκάλου Γρηγορίου Σωτήρη—, διότι ανεπηρέαστος αυτός καί 
γνοόστης των σχολικών πραγμάτων έπλεκε τό έγκώμιον τού διδασκάλου Ιε¬ 

ροθέου καί τον Σκιάθου οϊκεΐον καί επόπτην αρχιερέα έστερέωνεν είς τήν 
πεποίθησίν του, οτι δ Ιερόθεος μέ πολλήν προθυμίαν καί δρεξιν μετεχειρί- 
ζετο τό σχολεΐον καί άφθονοπαρόχως έσπερνε καί παρέδιδε πρός τούς 

μαθητάς κλπ. 

£' 
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Ό πρ. Λεοντοπόλεως επιλέγει οτι δ 'Ιερόθεος εΰρε χώραν άκαρπον καί 
άγεώργητον, έσπειρε μετ’ αγαθής διαθέσεως καί επόμενον διά τούτο ήτο νά 
τρυγηθούν καρποί. Ό δέ 'Ιερόθεος γράφων πρός τον Νεόφυτον Μαυρομά- 

την περί τού σχολείου τό 1731, τον έπληροφόρει οτι «έρχονται καί από 
άλλους τόπους καί ϊεροιμένοι καί κοσμικοί καί επιδίδει ή σχολή καί αυξά¬ 

νει ». Άλλ' ενώ εκ των επιστολών πού εκδίδει δ πρ. Λεοντοπόλεως παρακο¬ 

λουθεί κανείς τήν πορείαν καί τήν εύδοκίμησιν τής σχολής Σκοπέλου υπό 
τον 'Ιερόθεον, δ σ. ανακαλύπτει αίφνης δτι καί τον πρ. Άρτης Νεόφυτον 
διέβαλεν δ 'Ιερόθεος πρός τούς κατοίκους, δΓ δ εκείνος τον ήλεγξεν, άπήν- 

τησε δέ άπολογούγενος δ διδάσκαλος. Έκ τής υπό ημερομηνίαν 15 Μαΐου 
1726 όντως μέ τήν γνωστήν άοριστίαν των επιστολών δ 'Ιερόθεος δικαιολο¬ 

γείται παραπονούμενος κατ’ αγνώστων κατηγόρων δΓ άγνωστον κατηγορίαν 
« ώς αδικούμενος υπό τού ψεύδους ». Έξ αυτών κάθε άλλο παρά τό αυθαί¬ 

ρετον συμπέρασμα τού σ. δικαιολογείται, τοσούτω μάλλον αφού επέκεινα τού 
1726 τίποτε δέν φαίνεται νά εσκίασε τάς σχέσεις των δύο άνδρών. 

Έν ακόμη ηθικού χαρακτήρος πλήγμα επιχειρεί δ πρ· Λεοντοπόλεως 
κατά Ιεροθέου, επίσης άστοχον. Στηριζόμενος εις ασαφή επιστολήν τού 
'Ιεροθέου πρός τον Νεόφυτον από 11 Όκτωβρίου 1732, άγεται εις τό συμ¬ 

πέρασμα δτι δ 'Ιερόθεος έψεύσθη πρός τον Νεόφυτον, ύποσχεθείς ν* άπο- 

συοθή τής σχολής καί όμως έπανελθών. Ό Ιερόθεος έμελλε ν’ άποσυρθή 
τής σχολής καί τό 1732 έπέστρεψεν είς τήν μονήν Ίβήρων. Ζητηθείς δμως 
υπό των κατοικούν τής νήσου, πράγμα πού ήτο πολύ φυσικόν δΓ ένα έπιτυ* 

χόντα καί άγαπηθέντα διδάσκαλον, έπανελθών είς Σκόπελον διά νά έγκατα- 

στήση ώς διάδοχόν του τον μαθητήν του Μελέτιον έπιέσθη από τούς κατοί¬ 

κους καί παρέμεινεν επί βραχύ Γ 

Προέκτασις τής τελευταίας ταύτης επιθέσεως είναι τό περιεχόμενον μιάς 
ακόμη επιστολής τού 'Ιεροθέου πρός τον Νεόφυτον, υπό ημερομηνίαν 31 

Όκτωβρίου 1732, πού άνεφέρθη ήδη, διότι μνημονεύει τούς διδασκάλους 
τού 'Ιεροθέου. Είναι άπάντησις ή επιστολή αύτη πρός πρόσφατον τού Νεο¬ 

φύτου, είς τήν οποίαν ούτος έγραφε πρός τον 'Ιερόθεον οτι ΰπερφιλεϊ 
τον παπα · Μελέτιον. Καί δ 'Ιερόθεος αισθάνεται τήν ανάγκην νά τού έξη- 

γήση τούς λόγους τής αμοιβαίας των δύο μοναχών καί διδασκάλων αγάπης. 
Ό 'Ιερόθεος μέ πολλήν αξιοπρέπειαν προσθέτει δτι τούτο δέν είναι αμάρ¬ 

τημα, έπιλέγων: «παρακαλώ τον λοιπού, καθώς εγώ ό ταπεινός τήν ευλα¬ 

βούμαι καί προσκυνώ, νά μή γράφη εις ημάς τούς δούλους της παροξυν¬ 

τικά...». Έναντι αυτών τών απλών καί σαφών ρημάτων, πού υψώνουν τον 
'Ιερόθεον είς τήν συνείδησιν παντός δστις ήθελεν άναγνώσει τήν επιστολήν 
του, δ Σωφρόνιος Εύστρατιάδης λέγει οτι δ πρ. "Αρτης ήναγκάσθη νά 

1 Σ ω φ ρ. Εύστρατιάδου, εν$* άνωτ., σελ. 283 κεξ. 
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γράψη μετά πικρίας διά την ακατανόητου αγάπην άμφοτέρων των μονάχων 
κακίζων τήν αΰξησιν του μισθού των και φοβούμενος διά τδ μέλλον της 
σχολής, αντί νά εΐπη διά τήν ακεραιότητα του κεφαλαίου του. Εις την άπάν* 

τησιν του "Ιεροθέου ό σ. διαβλέπει υποκρισίαν καί τήν χαρακτηρίζει δηλη¬ 

τηριώδη *. 

Διά τον λίβελλον του σ. εναντίον του *Ιεροθέου εις τήν τελευταίαν του 
φάσιν, τήν κατά τής άγιοποιήσεως αΰτοΰ, επειδή υπερβαίνει τά δρια τής 
ευπρεπείας καί τής σοβαρότητος δεν πρέπει νά γίνη λόγος 1 2. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Αύτόθι, σελ, 294 - 295. 

2 Αυτόθι, σελ. 299 κεξ. Έδώ ό σ. γίνεται μυκτηριστής μέχρις άσεβείας, μή 
φειδόμενος ούδέ τού Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλά, καθαγιασθέντος καί τούτου, 
διά τον Νικόδημον δέ Αγιορείτην λέγει δτι ενόσει άφάνταστον ακρισίαν. Πρβλ. καί 
Εύλόγιον Κουρίλαν, Κύριλλος προηγούμενος Λαυριώτης ό Χρονογράφος, εν 
Άθήναις 1935, σελ. η' καί 177 - 178. 

22 -12 - 1962 
Ό «γιος "Αθανάσιος ό "Αθωνίτης Ιδρυτής τής Μ. Λαύρας 

Τοιχογραφία Θεοφάνους του Κρητός 



ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΝ 

Ή μελέτη τής Ιστορίας τής Πατρίδος των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, 

ιδιαίτατα δέ των δυο προ τής άπελευθεροοσεως αιώνων, ΙΖ* καί ΙΗ', παρου¬ 

σιάζει πάντοτε μέγα ενδιαφέρον, διότι άποδεικνΰει την άσυγκριτον υπεροχήν 
τής φυλής ημών μέ τον κλασσικόν πολιτισμόν της καί τάς Ελληνοχριστια¬ 

νικός παραδόσεις της, την άντίστασίν της εις μίαν μακραίωνα πάλην καί 
τέλος την άναγέννησιν αυτής μέ δλας τάς προγονικός άρετάς. 

Πρώτοι οι 'Αγιορεΐται, οτε δ "Αγιος Θεός — κρίμασιν οις οίδεν — 

έπέτρεψεν εις τον άντίχριστον « τον συνιάσαι» μεταξύ των άλλων λαών καί 
τό ευσεβές ήμών "Εθνος, προέβλεψαν τον έπαπειλούντα τον Τερόν Τόπον 
κίνδυνον καί έσπευσαν προ τής Άλώσεως ν’ αποσοβήσουν τον δ'λεθρον καί 

τον άφανισμόν των Τερών Καθιδρυμάτων. 

Τό καθεστώς, τό οποίον ύπηγόρευσαν εις τον Μουράτ εν Θεσσαλονίκη 
τφ 1430, ήτο τό ίδιον μέ εκείνο τό όποιον ενεχείρισε μετά ταυτα ό υιός 
αύτοΰ Μωάμεθ ό Πορθητής, έν έτει 1453, εις τον Γεώργιον Σχολά- 

ριον, πρώτον Οικουμενικόν Πατριάρχην, μετά την πτώσιν τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως. Καθεστώς αύτοδιοικήσεως μέ άσκησιν επί πλέον πολιτικών 

δικαιωμάτων. 

Τοιαΰτη αύτοδιοίκησις μέχρι πλήρους αυτονομίας χορηγείται καί εις 
τό "Αγιον “Ορος, μέ έκτακτους μάλιστα « ανακτορικός χάριτας » τών Σουλ¬ 

τάνων, την εύνοιαν τών οποίων άλληλοδιαδόχως κερδίζουν οι *Αγιορεΐται, 
έπιτυγχάνοντες ούτως εις δλας σχεδόν τάς υποθέσεις των, έχοντες την έξάρ- 

τησιν αυτών απ’ ευθείας από τά Ανάκτορα, ως καί επί Βυζαντινής εποχής, 

έκκλησιαστικώς δέ την αναφοράν αυτών προς τον Οικουμενικόν Πατριάρ¬ 

χην, εις δν μέχρι σήμερον πνευματικώς υπάγεται ό Τερός Τόπος. 

Προϊόντος τού χρόνου, δτε φανατικοί μεγιστάνες (πασάδες, βέηδεςκαί 
αγάδες) μετέτρεψαν δλας σχεδόν τάς χριστιανικός εκκλησίας άνά την Όθω- 

μανικήν επικράτειαν εις τζαμιά, οΐ 'Αγιορεΐται οχι μόνον διετήρησαν τάς 
ύφισταμένας έσω καί έξω τής χερσονήσου τού "Αθω, αλλά άνασυνέστησαν 
τήν Μονήν Σταυρονικήτα καί άνήγειραν πλήθος ναών, καθ’άπαν τό'Αγιώ- 

νυμον “Ορος, διά τών ήσυχαστών, κελλιωτών καί σκητιωτών, έπιβληθέντες 
εις τον άγα « να μη ζητη τίποτε από την άνέγερσιν των εκκλησιών ». Τό 

αυτό γίνεται καί έν τοίς μετοχίοις. Διά τον ήγεμόνα τής Θεσσαλονίκης 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΑΒ' 8 
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καθιερώνουν έν προκειμένφ μόνιμον εισφοράν, διά * τευτήσι — ερευνάν — 
εκκλησιών ». 

Η βακουφοποίησις των εκτός τής Χερσονήσου κτημάτων — μετο- 

χίων των Ιερών Μονών, εν συνεχείς δέ ό διπλασιασμός τούτων διά των 
έξ αγοράς, μή προνομιούχων, ή άνάπτυξις ύπ* αυτών τής ζωοτροφίας, γεω¬ 

πονίας και δασονομίας εν τή χερσονήσφ του "Αθω, μετά των είσκομιζο- 

μένων εκ των μετοχίων αγαθών, δίδουν εις τους Άγιορείτας πατέρας τά 

απαραίτητα υλικά μέσα προς άντιμετώπισιν και έξουδετέρωσιν των αυθαι¬ 

ρεσιών φιλοχρήματων εξουσιαστών, ιδίως Θεσσαλονικέων καί πρός άπότισιν 
έτησίως τών καταπληκτικώς αυξηθέντων φόρων, βασιλικών καί επαρχιακών, 

καθώς καί τών πολεμικών εισφορών. Οί μοναχοί δρουν ποικιλοτρόπως κατε¬ 

νώπιον του δυνάστου, μή φειδόμενοι πλέον χρημάτων καί αποβλέπουν εις 
την διατήρησιν τών ελευθεριών αυτών καί τής ίεράς Κοιτίδος του Έθνους, 

δπερ καί επιτυγχάνουν εις ολας τάς εποχάς. 

Μέ μεθοδικότητα, καρτερίαν, εμμονήν, προσδοκίαν καί πίστιν εις τον 
Θεόν καθιστούν τό °Αγιον ’Όρος οϊ πατέρες μέγα προσκύνημα, τόπον 
ησυχασμού, παμμεγιστον άσυλον τών δυναστευόμενων ή άδικοπραγοΰντων 
κατά τών έξουσιαστών. Γίνεται επίσης τό ’Όρος καταφΰγιον τής Ελληνικής 
παιδείας, πτωχοτροφειον, κοιτίς του Έθνους, « Κατάστημα τον Γένους », 

όπως οι ίδιοι τό άποκαλούν. Αί τέχναι ενταύθα μέ τό προνομιακόν καθε¬ 

στώς ακμάζουν, ή αρχιτεκτονική μέ τά υπέροχα μνημεία της εν ταις ΜοναΤς, 

ή μεταλλοτεχνία μέ κατάμεστα τά θησαυροφυλάκια καί τούς ναούς έξ αντι¬ 

κειμένων θαυμασίας τέχνης, ή ξυλογλυπτική μέ τά θαυμάσια τέμπλα καί 
τούς άμιμήτους είς λεπτότητα σταυρούς της, πάντων δέ περισσότερον ή ζω¬ 

γραφική μέ εκπρόσωπόν της τον πολύν Θεοφάνην, ιδρυτήν τής Κρητικής 
Σχολής. 

Ό Θεοφάνης1 * 3 * άναμφισβητήτως υπήρξε μία μεγάλη δόξα τού ' Αγίου 

1 Παραθέτομεν χρήσιμα τινα στοιχεία περί τοΰ άνδρός ειλημμένα έκ του Αρ¬ 

χείου Μεγ. Λαύρας (Κώδιξ : Αδελφάτα, άριθ. 18 ). 

φ. 100β (1536 ). γ Κατα το έτος τό ,ζμδ' ήγουμενενοντος Κυπριανόν ίερο μονάχον 

χατέμπροσθεν τΐ]ζ Συναξεως έλαβε το ν.αθισμα τον κύρ Νήφωνος τον προηγουμένου ό 

κύρ Θεοφάνης ό ζωγράφος νά τό έχη επί ζωής αύτοϋ αυτό και οί παίδες αυτού. 

φ. 106α (1540 ). γ 'Έτους ,ζμη’ ήγουμενενοντος τοΰ πανοσιωτάτου ημών πατρός 

παπά κύρ Μελετίου έλθόν έν τή Ιερά συνάξει ό τιμιότατος διδάσκαλος ό κύρ Θεοφάνης 

6 ζωγράφος καί εδωσεν διά τό άμπέλιν τον Θεολόγου ήγουν τό κελλίον και τό κάΟι- 

σμαν και τό περιβόλιν, χιλιάδες δέκα : νά τό έχη αυτός καί τά δύο τον παιδία, ό συμεών 

καί νίφος, έφ ολιν τους την ζωήν : έγράφη έν μηνί Φεβρουάριου ιε' έτι δέ έδωκεν ό κυρ 

Θεοφάνης ό ζωγράφος διά την καύγιαν τοΰ μητροπολίτου όπου είναι εις τόν αίγιαλόν 
άσπρα φ' νά τήν έχη αυτός καί τά παιδία του. 

φ. 108α ( 1541 ). 'Έτους βζμθ’ ήγουμενενοντος τοΰ πανοσιοτάτου πατρός ημών κύρ 

Μελετίου ιερομόναχον ελθων έν τή ίερα συνάξι ό διδάσκαλος 6 κύρ Θεοφάνης υ ζωγρά- 

"Ορους κατακοσμήσας πολλά μνημεία μέ τά αθάνατα έργα του, εις τα οποία 
εδωσε τήν πνοήν του, μέ πίστιν είς τάς παραδόσεις καί μέ πολλήν ελευθε¬ 

ρίαν. Καταπλήσσεταί τις από τόν άγιογραφικόν πλούτον τών εκφραστικών 
νωπογραφιών του, εν Μεγίστη Λαύρςι, Σταυρονικητφ και αλλαχού- Δεν 
παραλείπει ό Θεοφάνης νά ίστορήση μεταξύ τών αγίων τής ορθοδόξου ημών 
πίστεως καί τούς "Ελληνας φιλοσόφους, έκατερωθεν τού Ιεσσαί, με το γενεα¬ 

λογικόν δένδρον τού βασιλέως Δαυίδ, έξ ού άνεβλάστησεν ό Χριστός. Χει¬ 

ραγωγοί καί αυτοί εις τήν έν Χριστφ πίστιν καί προφήται μεταξύ τών προ¬ 

φητών είς ένα ύπέροχον συμβολισμόν, οτι τότε μονον ηθελεν αναστηθή το 
Γένος ημών, όταν θά έγνώριζε τά παραδείγματα καί τήν σοφίαν τών προ¬ 

γόνων του, τό πνεύμα τών αρχαίων, οπερ εφωτισε την οικουμένην και τήν 
ανδρείαν τών ολίγων, οϊ όποιοι έφραξαν τόν δρόμον είς τόν χείμαρρον τών 

Περσών. ("Ιδε Τράπεζαν Λαύρας, κλήμα τοΰ Ίεσσαί). 

Νεώτεροι ζωγράφοι περιλαμβάνουν είς τάς νωπογραφίας των καί τόν 
εθναπόστολον ' Αγιορείτην Κοσμάν (Αίτωλόν) Φιλοθείτην (Λιτή Λαύρας), 

ώς εκπρόσωπον τών επιτελείων ιεραποστολών, δι ών δρα εθνοπρεπώς ο 

φος καί έδωκεν άσπρα χιλιάδες τρεις, διά τρία αδελφάτα, τά δύο τών παιδίον του. τοΰ 

κύρ συμεών καί τοΰ νίψου, τό άλλον νά είναι εκείνου όπου Θέλει τούς θάψειν. ήγουν τοΰ 

αμπελιού τον Θεολόγου, έγράφη έν μηνί όκτομβρίω κθ’. . 

φ. 110β (1544). ή ”Ετους ,ζνβ' Όκτωμβρ(ίου) κγ ήγουμενενοντος κύρ Παϊσίου 

ίερομονάχου, έλθών 0 διδάσκαλος κύρ Θεοφάνης ό ζωγράφων έν τή ίερα συνάξει καί 

γέροντας κύρ Ήσαίας έκ τής Καρεαΐς, καί έποίησαν σνμβίβααιν όμοϋ οί δυο. καί έπέ- 

δωκεν ό ρηθείς κύρ Θεοφάνης ό ζωγράφων τό κελίον τό μέσα είς τό μοναστήρι, καί τό 

κάθισμα τόν Θεολόγον καί τό περιβόλιν κατά πώς τά είχεν Αγορασμένα πρός τόν άνω¬ 

θεν κύρ Ήσαία. καί πάλαι έδωκεν ό ρηθείς κύρ Ήσαΐας τό κελίον τόν πύργον τό εις 

ταϊς καρεαΐς καί τό αμπέλων τό άνωθεν καί τό κάτωθεν τό είναι είς τό βασιλικόν 

(ϋδωρ) καί τό λιβάδι μέ ταίς λετντοκαραΐς πρός τόν άνωθεν κύρ Θεοφάνην. καί διά τό 

στέργον καί βέβαιον έγεγόνει τό παρόν γράμμα είς ασφάλειαν. 

φ. 126α (1552). ή 'Έτους ,ζξώ' πρωτεύοντος Δικαίου ό πανοσιώτατος πατήρ ημών 

Παύλος Ιερομόναχος, ελθών έν τή ήμετέρα συνάξει ό κύρ Νεόφυτος τοΰ κύρ Θεοφάνη 

τοΰ ζωγράφου καί έγινεν διακονιτής είς τό μοναστήριον ήγουν ήτοι δουλίαν έχει τό μο- 

ναστήριν μέσα καί έξω νά στορίζει οτι δουλίαν κάμνη χρείαν έκεϊνον όπου δαίετ(αι) τό 

μοναστήριν. εις οτι τόν είπεί άγογκίστος. μέ τά χρώματά του. τά δέ σανίδια καί το 

πανύον καί χρυσάφην νά τά δίδει τό μοναστήριν. καί διά τούτο συντασσώμεθα και ημείς 

νά έχει ενα άδελφάτον. νά πέρνει τό σιτάρην κατά τήν τάξιν. ώς άδελφός τον μοναστη¬ 

ριού. έγράφη μαρτίω ις-’. 
φ. 109α (1559 ). ή ,ζξζ' έν μηνί αΰγονστου κβ’. Ήγουμενενοντος Ιγνατίου Ιερο- 

μονάχον ελθών δ τιμιότατος έν ίερομονάχοις Δανιήλ έμπροσθεν τής ίεράς σννάξεως. 

ήτοίσατο τό κελίον τό ευρισκόμενον είς ταϊς Καρεαΐς τό λεγόμενον πύργον, δπερ είχε 

0 κύρ Θεοφάνης ό ζωγράφος καί έδόκαμεν αύτφ, τοΰ άνωθεν Δανιήλ Ιερομονάχου. ϊνα 

τό έχει αυτό έως τήν ζωήν του, καί ήτις τόν θάψην. καί νά έχη τό άμπέλιον μέ τήν 

περιοχήν του καί τό ληβάδι καί ταΐς λεπνοκαραϊς καί έδωσε χάριν ευλογίας β’ χιλιά¬ 

δες, καί φ' άσπρα. 



116 Γ. Αλεξάνδρου Λαυριώτου 

Αγιορειπκός Μοναχισμός προς πάσαν κατεύθυνσιν κβΐ εις πάσας τάς χώρας 
Ανατολής, Βορρά και Δύσεως. Έπιδρομαι καί πειρατεΐαι καί ά’λλα δεινά 
δεν είναι ικανό νά άνακόψουν την ορμήν των « ταξιδιωτών η αυτών ιεραπο¬ 

στολών, οιτινες, λαμβανοντες τον οβολόν των όμοδόξων υπέρ των ιερών 
αυτών Καθιδρυμάτων, άντέδιδον τά τιμιώτερα. 

Επακολουθούν τα έργα τών λογιών άνδρών, ών πρυτανεύει 6 δσιος 
Νικόδημος ό Αγιορείτης, κελλιώτης καί οΰτος Ααυριώτης. Έκ τών σωζο- 

μένων καταλόγων τών έπιμεληθέντων τής έκδόσεως εν Βενετίφ τών έργων 
του, Νεοφύτου καί Στεφάνου τών Λαυριωτών (Σκουρταίων), πιστούται τό 
μέγεθος τής κυκλοφορίας τών συγγραμμάτων του Νικοδήμου, επομένους καί 
τής ωφέλειας τοΰ αφυπνιζομενου ευσεβούς ήμών “Έθνους, κατά τήν εποχήν 
εκείνην. 

Τιμή επίσης ανήκει εις τούς άφιερώσαντας εαυτούς εις τά τού Αθω 
ιερά Καθιδρυματα Οικουμενικούς Πατριάρχας καί αρχιερείς, τούς άναλώ* 

σαντας τάς περιουσίας αυτών διά τό μεγαλεϊον καί τήν δόξαν τών ιερών 
τούτων Σεμνείων τής πίστεως ήμών καί καταπλουτήσαντας τά θησαυροφυ¬ 

λάκια τών Τερών Μονών, μέ τον σωζόμενον έτι καί σήμερον κειμηλιακόν 
αυτών πλούτον, δστις υπερέχει τών λοιπών αφιερωμάτων καί δωρεών. 

Κατα ταύτα, ως εκτίθεται αδρομερώς εις τά επτά κεφάλαια τής παρού- 

σης εργασίας, οι 'Αγιορεΐται, μέ άκμαΐον πάντοτε τό εθνικόν αυτών φρό¬ 

νημα καί μέ συναίσθησιν τής βαρείας αποστολής των, έπέτυχον ν’ αντιμε¬ 

τωπίσουν εΰθαρσώς άπαντα τά δεινά καί νά διατηρήσουν άλώβητον τήν 

Τεράν Παρακαταθήκην τού "Εθνους καί τής Εκκλησίας, έμπνέοντες αεί¬ 

ποτε διά τών φωτεινών αυτών μορφών τήν αισιοδοξίαν εις τούς δουλεύον¬ 

τας υπο τον βαρυν τής δουλειάς ζυγόν όμοδόξους χριστιανούς, στηρίζοντες, 

διδάσκοντες, κατηχούντες, μέχρις οτου, εύδοκίρ τοΰ 'Αγίου Θεού, ήλθε τό 
πλήρωμα τού χρόνου τής άναστάσεως τού Γένους ήμών. 

Ή εργασία πρωτότυπος έν τώ συνόλψ στηρίζεται εις δωδεκάδα ανεκ¬ 

δότων κωδίκων τών Αρχείων τής Τεράς Κοινότητος καί τής Μεγίστης 
Λαύρας, παραπεμπομεν δε δι εν έκαστον περιστατικόν εις τάς επισήμους 
ταύτας πηγάς, προς διευκόλυνσιν τών μελετητών τής εν γένει ελληνικής 
ιστορίας καί εΐδικώτερον τής 'Αγιορειτικής, ήτις εξακολουθεί εΐσέτι νά πα¬ 

ρουσιάζω πολλά κενά. Έν τελεί προσαρτώνται δύο πίνακες: 1) γενικής 
καταγραφής τών κτημάτων (1764) τών κειμένων επί τού 'Αγίου "Ορους ή 
έκτος αύτού, έξ ής άπέρρευσεν ό κατ’ αποκοπήν φόρος «μακτοϋ» πρός τό 
Δημόσιον καί 2) γενικής άπογραφής τοΰ πληθυσμού 'Αγίου Όρους, μονα¬ 

χών τε και λαϊκών τού έτους 1808, μετά τής αναλογίας τού καταβαλλόμενου 
ΰφ* έκαστου προσωπικού φόρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Βυζαντινή έποχή.— Ή βορειότερα έκ τών τριών προεκτάσεων τής 
Χαλκιδικής εκαλείτο τό πάλαι Ακτή καί "Αθως* από δέ τού δέκατου αίώ- 

νος "Αγιον “Όρος. Τήν προσιονυμίαν ταύτην έδωκε τό πρώτον εις τήν 
Άθωϊκήν Χερσόνησον ό "Αγιος Αθανάσιος ιδρυτής τής Μεγίστης Λαύρας 
καί οργανωτής τής 'Αγιορειτικής Πολιτείας, διά τών αύτογράφων αυτού 
Τυπικού καί Διαθήκης, χάριν τών έν τφ δρει βιούντων αγίων άνδρών, τών 
ιερών Ιδρυμάτων καί τών άποκειμένων έν αύτοίς θησαυρισμάτοον τής “Ορ¬ 

θοδόξου ήμών Πίστεως1. 

Ή χερσόνησος τού 'Αγίου "Ορους εκτείνεται εις βάθος τριάκοντα έξ 
μιλιών, μέ πλάτος οκτώ εο)ς δώδεκα χιλιομέτρων, μεταξύ τού Στρυμονικού 
καί τού Σιγγιτικού κόλπου πρός τό βόρειον Αίγαϊον πέλαγος, ώς δασώδης 
οροσειρά καταλήγουσα εις τό δ'ρος "Αθως ύψους 2.000 μέτρων. Τήν 
κορυφήν τοΰ ορούς επιστέφει ναΐδριον τής Θείας Μεταμορφώσεως, ΐδρυθέν 
υπό τού αειμνήστου Ιωακείμ τού Γ' μεγάλου Πατριάρχου καί επί δωδε¬ 

καετίαν κλεινού ερημίτου τού Μύλοποτάμου2. 

Ό "Αθως υπό πάσαν εποψιν υπερτερεί τών άλλων δύο χερσονήσων τής 
Χαλκιδικής, Σιθωνίας (Λογγοΰ) καί Καλαμαριάς. Αί καλλίγραμμοι πυκναι 

πτυχώσεις οργιώδους καί παντοδαπούς δασικής βλαστήσεως, αΐ βαθεϊαι χα- 

ραδρώσεις, δΓ ών διατέμνεται κατά μήκος ολόκληρος ή οροσειρά, από τής 
Μεγάλης Βίγλας μέχρι τών άπωτάτων παρυφών τού "Αθω, τό πλήθος τών 
δροσερών πηγών καί ή έρήμωσις τοΰ Τόπου έκ τών αρχαίων ειδωλολατρικών 
πολισμάτων, κατέστησαν αυτόν προσφυέστατον ενδιαίτημα τών έπιποθούν- 

των τήν έκ τοΰ κοσμικού θορύβου άποταγήν καί τήν άνύψωσιν αυτών είς 
τον Θεόν, διά συνεχούς προσευχής, θεωρίας καί πράξεως, κατά τό υπόδει¬ 

γμα τών μεγάλων ησυχαστών τής Νιτρίας καί Θηβαΐδος καί άλλων μοναχι¬ 

κών κέντρων τών πρώτων από Χριστού αιώνων. 

Είς τήν άπαράμιλλον φυσικήν τοΰ "Αθω καλλονήν μέ τά πάντερπνα 
θελκτικά καί μαγευτικά τοπία του καί τήν αφθονίαν κρυστάλλινων πηγών 
πήγνυνται αί πρώται «Καλύβαι» τών μοναχών, τών νέων τού "Αθω οΐκι- 

1 *Ίδε Κ. Βλάχου, °Η χερσόνησος τοΰ *Αγ. Όρους "Αθω, Βόλος 1903, σελ. 

38, σημ. 1. 

2 Έδαπανήθησαν νπ.1 αύτοΰ 50.000 γρόσια διά τήν εκκλησίαν και 55.000 γρά¬ 

σα* διά τήν κατασκευήν λιθοστρώτου από « Παναγίας » είς κορυφήν. 
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στών, περί τά μέσα του Θ' αϊώνος καί αί πρώται άδιοργάνωτοι Μοναί. 
Τον βίον αυτών μεταρρυθμίζει έπιτυχώς μετά εκατονταετίαν δ εκ Τραπε- 

ζοΰντος καταγόμενος καί εν Κωνσταντινουπόλει μορφωθείς καί ασκηθείς 
μοναχός Αθανάσιος, ισάδελφος φίλος του αΰτοκράτορος Νικηφόρου του 
Φωκά, κάτοχος όλων των αρετών καί σπανίας μορφώσεως. Κατά τό σύστημα 
τής Λαύρας των Στουδίου ιδρύει κατά την ΒΑ άκραν του "Ορους, δαπάναις 
των αΰτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά καί Τωάννου Τσιμισκή, την Μεγίστην 
Λαύραν, γράψας ϊδιοχείρως Τυπικόν (Κανονισμόν), Ύποτυπωσιν καί Δια¬ 

θήκην, δι* ών όργανούται εφεξής δ μοναχικός βίος εις σύστημα Πολιτείας 
Μοναχικής καί Χριστιανικής Πανορθοδόξου Δημοκρατίας, καθόσον κατά τό 
υπόδειγμα τής ύπ’ αυτού ίδρυθείσης Μονής οίκοδομοΰνται ταχύτατα εϊς 
μικρόν σχετικώς χρονικόν διάστημα καί άλλαι μεγάλαι Μοναί. Ό ίδιος γίνε¬ 

ται καί θεμελιωτής της Άγιορειτικής ιστορίας, ήτις χρονολογείται από τής 

εποχής του. Έκτοτε φύσις καί τέχνη ενώνουν τάς προσπάθειας των διά την 
δημιουργίαν τού ωραίου. Έπί των ερειπίων των αρχαίων πόλεων οϊκοδο- 

μούνται κάστρα καί πύργοι, προμαχώνες των συνεχώς αυξανόμενων μεγάλων 
Μονών, εις άντικατάστασιν των πρώτων ιδρυθεισών Κολοβού, Κλήμεντος 
καί Ζυγού καί άλλων μονυδρίων διαλυθέντων εις διάστημα μικρότερον τού 
ενός αϊώνος. 

Μία των θεμελιωδών αρχών τής δργανώσεως τής νέας Μοναχικής Πο¬ 

λιτείας ύπήρξεν ή αυτοάμυνα κατά των διαφόρων επιδρομέων κουρσάρων, 

πειρατών καί ληστών ξηράς καί θαλάσσης. Τό φρούριον τής Μεγίστης Λαύ¬ 

ρας, τό προστατεύον τον λιμενίσκον αυτής, φκοδομήθη συγχρόνως μέ την 
Μονήν ως πρότυπον άμύνης έπεκταθείσης εΐτα γενικώς εν τφ *Όρει. Οι 
φίλοι τής ήσυχίας καί τής κατά Χριστόν φιλοσοφίας μοναχοί τού "Αθω 
συνδυάζουν τώρα καί τό προτέρημα τού σκληρού πολεμιστοΰ κατά των βαρ¬ 

βάρων των επερχομένων τόσον συχνά προς ερήμωσιν καί άφανισμόν τής 
ϊεράς αυτών Εστίας. Βαρέα καί ελαφρά δπλα χρησιμοποιούνται υπό τών 
μοναχών προς άμυναν ίεράν παρά τό κομβοσχοίνιον καί τον Σταυρόν, εϊς 
δημιουργίαν τού θαύματος τών δέκα αιώνων, τών όποιων έπέζησεν ή 
Άθωϊκή Μοναχική Δημοκρατία, οσον καμμία άλλη εις τον κόσμον. 

Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες ποικιλοτρόπως εύεργετήσαντες καί προι- 
κίσαντες τάς Μονάς εφρόντισαν καί διά τήν έπικύρωσιν τών συντασσομένων 
παρά τών ιδίων μοναχών «Τυπικών», διά τών διατάξεων τών όποιων 
κυβερνάται τό "Αγιον "Ορος. Ό Ιερός οΰτος Τόπος, ών αυτόνομος καί 
αυτοδιοίκητος μέχρι πλήρους ανεξαρτησίας, έχει Βουλήν εκ τών Καθηγου¬ 

μένων καί Προϊσταμένων τών Ιερών Μονών, οίτινες συνέρχονται κατ* αραιά 
διαστήματα εις τό Κέντρον τήν «Μεγάλην Μ έ σ η ν » εν Καρυαϊς, καί 
"Αρχοντα Θρησκευτικόν "Αρχηγόν τον «Πρώτον», άνάγοντα τήν αρχήν 
του εις τον Θ' αιώνα, άπολέσαντα όμως τήν ισχύν του κατά μέγα μέρος 
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ευθύς μετά τήν ίδρυσιν τών τριών πρώτων μεγά?,ων Μονών Λαύρας, Βατο¬ 

πεδίου καίΤβήρων, άν καί δΓ εκκλησιαστικούς καί πνευματικούς λόγους διε- 

τηρήθη μέχρι τέλους τού ΚΓ' αϊώνος. 

Έκ τών Βυζαντινών αΰτοκρατόρων, οίτινες έξέδωκαν βασιλικά έγγραφα 
ή έπεκύρωσαν κανονιστικός διατάξεις περί διοικήσεως τού 4 Αγίου Ορους, 

άναφέρονται: Βασίλειος Α' ό Μακεδών, έξασφαλίσας διά χρυσοβούλλου αυτού 

τήν ελευθερίαν τών μοναχών καί χορηγήσας αΰτοϊς ως κτήσιν άπασαν τήν 
Άθωϊκήν Χερσόνησον τφ 885* Ιωάννης δ Τσιμισκής, έπικυρώσας τό πρώ¬ 

τον Τυπικόν, δι’ ου ετέθησαν αϊ βάσεις τού *Αγιορειτικού Πολιτεύματος τφ 
972* Κωνσταντίνος Θ' δ Μονομάχος, κυρώσας τό δεύτερον Τυπικόν εν έτει 
1046* Μανουήλ Δ' δ Παλαιολόγος, κυρώσας τό τέταρτον Τυπικόν κατά τό 
έτος 1406. Καί τό μέν εκκλησιαστικόν μέρος διατηρείται άναλλοίωτον εις 
δλα τά Τυπικά επομένως καί εις ολας τάς Μονάς, το διοικητικόν όμως τρο¬ 

ποποιείται καί συμπληρώνεται εκάστοτε άναλόγως τών αναγκών τής εποχής 
μέ πολλάς καινοτομίας ενίοτε άφισταμένας τών κεφαλαίων τού έπί Ίωάννου 
τού Τσιμισκή πρώτου Τυπικού, τού φέροντος τάς ΰπογραφάς τού « Πρώ¬ 

του», τού * Αγίου * Αθανασίου ηγουμένου τής «Μεγάλης Λαύρας» καί 
άλλων πεντήκοντα πέντε ηγουμένων (Κώδ. 2ς*, Ι.Κ., σελ. 1 - 10)1. 

Έκ τών τροποποιήσεων τών τριών Τυπικών, Ίωάννου τού Τσιμισκή, 

Κωνσταντίνου τού Μονομάχου καί Πατριάρχου Αντωνίου ( 1894) αξίζει να 
σημειωθή δ περιορισμός τής εξουσίας τού Πρώτου εις τό πνευματικόν 
μέρος, τής πραγματικής εξουσίας περιελθούσης εις χεΐρας τών τριών πρώ¬ 

των μεγάλων Μονών, οί ήγοΰμενοι τών οποίων προσέρχονται εις τάς Συνε¬ 

δριάσεις τών Καρύων μετά « Υπουργών » : δ Λαύρας μετά 6, οι Βατοπε¬ 

δίου καί Ίβήρων μετά 4 έκαστος, δ δέ Πρώτος μετά 8 καί οϊ λοιποί ήγού- 

μενοι μεθ5 ενός. Αξιοσημείωτος επίσης είναι ή διατήρησις αγελάδων διά 
τό γάλα τών ασθενών καί γερόντων, οίτινες δεν ήδύναντο νά συντηρηθούν 
μόνον δι* ιχθύων* ή χρησιμοποίησή βοών εις μηχανικά ζυμωτήρια τής επο¬ 

χής προς παρασκευήν τού άρτου υπό τών τριών πρώτων μόνον Μονών καί 
ή άπόκτησις πλοίων υπό τών Μονών προς διάθεσιν τών προϊόντων αυτών 

εις Αίνον καί Θεσσαλονίκην 2. 

Έκ παραλλήλου προς τον Πρώτον περιορίζεται καί ή δικαιοδοσία τών 
ήγουμενών έν ταις Μοναΐς. "Επιτρέπεται ή ιδιοκτησία εϊς τους μονάχους, 

1 *0 κώδιξ ούτος άπόκειται εις τό Γραφεΐον τής Τέρας Κοινότατος, καλείται 

δέ μικρός τράγος κατ’ αντιδιαστολήν προς τό κυρίως Τυπικόν, τό έν τφ πύργφ τής 

Τέρας Κοινότητος φυλασσόμενον, δπερ καλείται «τράγος» διότι εγράφη επι δέρμα¬ 

τος ( μεμβράνης ) αίγοειδών. Είς τον κώδικα κατεχωρίσθη υπό τοίί « Γραμματικού » 

τής Τέρας Κοινότητος λογιοτάτου Γεωργίου έν ετει 1784, ως έν αρχή δηλοϋται. 

2 "Ενθ·* άνωτ., σελ. 10 -19. Β' Τυπικόν 1046 καί έπικυρωτικόν τούτου χρυσό- 

βουλλον Κων. Μονομάχου, σελ. 20-22. 
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κληρονομουσης της Μονής. Αποκτάται παρ’ αυτών το δικαίωμα του έκλέ- 

γειν τον ήγούμενον. Τακτοποιείται δπωσοΰν ή διαχείρισις διά γραμματέως 
και γενικώς αναπτύσσεται ή ελευθερία και ή πρωτοβουλία του ατόμου, πρά¬ 

γμα δπερ επέδρασε τά μέγιστα εις τήν τροπήν του Πολιτεύματος διά του 
νέου συστήματος τής Κοινορρυθμίας \ 

Ή προσέλευσις μοναχών διαφόρων εθνικοτήτων δίδει εις τό Όρος 
οικουμενικόν χαρακτήρα τής Όρθοδοξίας. "Ιβηρες του Καύκασού, πατριώ- 

ται του Τσιμισκή, σπεύδουν εκ τών πρώτων νά καταταγούν ως μαθηταί 
παρά τφ κτήτορι τής Λαύρας όσίφ Άθανασίφ, ίδρυταί μετ’ ολίγον γενό- 

μενοι τής Μονής Τβήρων καί Επίτροποι τής Μεγίστης Λαύρας μέχρι τής 
τελευτής αυτών1 2. Οι Ιταλοί διά τής Μονής τών Άμαλφινών, οί Βούλγαροι 
διά τής Μονής του Ζωγράφου, ο! Σέρβοι διά τής Μονής του Χιλιανδαρίου, 

οι Ρώσοι διά τής Μονής του Θεσσαλονικέως. Όλοι ομοΰ ζοΰν ώς μία αγία 
οικογένεια πνευματική καί ώς Κοινωνία Χριστιανική άνευ φυλετικών δια¬ 

κρίσεων καί διαφορών διδάσκοντες διά του παραδείγματος αυτών, ήδη από 
τόσων αιώνων, τήν επ’ εσχάτων θρυλλουμένην « συνύπαρξιν » καί ειρηνικήν 
συμβίωσιν τών λαών. Ή άμφικτυονία τών αρχαίων δι' αυτών λαμβάνει τήν 
τελειότητα έν τφ Κοινοβουλίφ τής «Μεγάλης Μέσης». Φυσικφ τφ λόγφ 
έκ τών τοιοΰτων αγίων άνδρών δεν λείπει ή κοινωνική δράσις καί φιλαλλη¬ 

λία εν τφ κόσμφ, δι* ένεργουμένων έκάστοτε ιεραποστολών εξ ατομικής πρω¬ 

τοβουλίας προσωπικοτήτων, ώς ό "Αγιος Αθανάσιος μετά του Νίκωνος του 
«Μετανοείτε» έν Κρήτη, ο "Αγιος Παύλος εις τά Βαλκάνια, ό "Αγιος Σάβ¬ 

βας εις την Σερβίαν καί οί συνεχισταί όλων, μέχρι τών βορειότερων μερών 
τής Ευρώπης. Έπισήμως ό Τόπος άνθίσταται κατά τής Λατινοκρατίας καί 
τών Ενωτικών μετ’ άφαντάστων θυσιών καί μέ πολλά θύματα επί τών 
Σταυροφοριών. Τό "Αγιον Όρος ώς φροντιστήριον ψυχών καί Ναός παμ- 

μέγιστος, εν τφ όποίφ κεκαθαρμέναι διάνοιαι νυχθημερόν ευλογούν τό θειον, 

δεόμεναι υπέρ τών έν θλίψεσι καί άνάγκαις ευρισκομένων αδελφών, απέ¬ 

κτησε μεγάλην φήμην παγκοσμίως καί είχεν έγκυρον γνώμην επί πάντων 
τών εκκλησιαστικών ζητημάτων, μετείχε δέ δι’ εκπροσώπων καί εις τάς 
Συνόδους. Κατά ταυτα καθίσταται επίσης σεβάσμιον προς έπαινον του Γέ¬ 

νους ήμών παρά τοΐς Όθωμανοίς, διότι κατά τό ρητόν «οίδε και πολέμιος 
την αρετήν Θανμαζειν») συγχρόνως γίνεται καταφυγών ασφαλές πάσης ψυχής 
έπιδεομένης ελέους καί βοήθειας υλικής τε καί πνευματικής διά πλήθους 

1 "Ιδε καί Κ. Βλάχου, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 78-80 καί σελ. 93. 

2 Οί άγιοι Ευθύμιος καί Ιωάννης. 
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αγίων άνδρών, οίτινες έκόσμησαν κατά έποχάς τήν ίεράν αυτήν Γωνίαν τής 
Ελληνικής Γής. 

Τουρκοκρατία· — Τό αίσθημα τό όποιον άνεπτΰχθη παρά τοίς όρθο- 

δόξοις, έπειτα από τάς αΐματηράς τραγφδίας τάς όποιας εγραψεν ή Δύσις 
έν Μακεδονίςι καί ιδιαίτατα έν Άγίφ Όρει, καθώς έπίσης καί ή πραγμα- 

τικότης τήν όποιαν άντίκρυσαν οι μοναχοί, ότε ειδον νά έγκαθίστανται εις 
τά συντρίμματα του συνεχώς διαλυομένου Βυζαντινού Κράτους διάφοροι 
λαοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Φράγκοι, Ενετοί, ήτο φυσικόν να οδηγήσουν 
τούς πατέρας εις σοβαράς σκέψεις διά τό μέλλον τού Τόπου. 

Άπό πολλοΰ ήτο γνωστή ή θέσις τής θρησκείας τών Όσμανιδών έναντι 
τού Χριστιανισμού καί ό σεβασμός τών Όθωμανών προς τάς εκκλησίας καί 
τά Μοναστήρια. Γενικοότερον μεταξύ τής δουλοπαροικίας τής Βυζαντινής 
εποχής καί τού προσωπικού φόρου (χαράτσι) δεν υπήρχε μεγάλη άπόστασις 
κυρίως διά τά κατώτερα στρώματα τού λαού καί πολλοί ήσαν εκείνοι, οίτι¬ 

νες έμειναν αδιάφοροι ενώπιον τής κατακτήσεως τού νέου Κυριάρχου. Ή 
περίφημος συνθήκη τού Μωάμεθ Α' (άχτναμές) μετά τών Σιναϊτών άπη- 

γόρευε πάσαν άνάμειξιν τών Μουσουλμάνων εις τήν διοίκησιν τής Μονής 
Αγίας Αικατερίνης, ήτις έκηρύσσετο ασύδοτος καί ελεύθερα κατά τά αρχαία 
αυτής προνόμια. 

Αι διαθέσεις τών Σουλτάνων τής τότε δημιουργουμένης Τουρκίας ώς 
προς τό "Αγιον Όρος εΐχον διαπιστωθή πολλάκις υπό τών πατέρων κατά 
τάς έπαφάς αυτών έν Προύση καί έν Άδριανουπόλει. Μεταξύ δέ τών δύο 
κακών, ήτοι τών Χριστιανών τής Δύσεως, οίτινες έπεδίωκον τήν άφομοίω- 

σιν καί τήν έξαφάνισιν τών ορθοδόξων, καί τών Μουσουλμάνων, τών όποιων 
ή στάσις έναντι τών Μονών ήτο καθορισμένη, προεκρίθη άδιστάκτως καί 
προνοητικώς τό δεύτερον, 23 έτη προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως. Ούτω κατά τό έτος 1430, ευθύς μετά τήν πτώσιν τής Θεσσαλονίκης, 

οί 'Αγιορεΐται προσελθόντες εις τον Μουράτ Β' έδήλωσαν υποταγήν καί 
άναγνώρισιν τής Τουρκικής κυριαρχίας επί συμφωνίρ-, δπως διατηρηθούν 
αί έλευθερίαι καί τά προνόμια τού ' Αγίου Όρους, ώς καί έπί τών Βυζαν¬ 

τινών αύτοκρατόρων κατά τήν ύπόσχεσιν καί τών προκατόχων αυτού Όρχάν 
καί Βαγιαζίτ. 

Προς τούτοις συνεφωνήθη ή εξαγορά τών έν Μακεδονία κτημάτοιν τών 
Μονών, τών μέν μετοχίων αντί 14.000 φλωρίων τής εποχής εκείνης, τών δέ 
βοσκοτόπων αντί 130.000 άσπρων (γρόσ. 1083 : 40) καί νά πληρώνουν έν 
άρχή εκάστου έτους κατά τον νόμον τον βασιλικόν 70.000 (γρόσ. 583 : 40), 

τό δι’ αυτούς δηλ. ώρισμένον χαράτζιον (προσωπικόν φόρον). Συνεφωνήθη 
έπίσης νά δίδουν τήν δεκάτην τών έν τοίς μετοχίοις παραγομένων σιτηρών 
κατά τό βιβλίον τού Βιλαετιού τής Θεσσαλονίκης, μέσφ τού Καδή. Κατά 
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την εξαγοράν των κτημάτιον οί μονάχοι έζήτησαν καί έπέτυχον νά συμπερι- 

ληφθούν καί τά κινητά: «... ταντα πάντα (κτήματα, πράγματα, ζώα) νά 
είναι, υπό την εξουσίαν των Μοναστηρίων καί την εξουσίαν μας κατά την έκ¬ 

παλαι άπόφασιν των παρελθόντων Σουλτάνων καί κατά την άνά χεΐρας μας 
ίεράν άπόφασιν τον άποθανόντος Σουλτάν Μουράτη Χάν» (1421-1451) 

(Φιρμάνιον Σουλτάνου Σουλεϊμάν του οθωμανικοί έτους 976 Σαμπάν 13, 

Κώδ. Ια, Ι.Κ., φ. 90, άριθ. 155). 

Διά των ελάχιστων σχετικώς χρηματικών αυτών ποσών οί 'Αγιορειται 
έξησφάλισαν την διατήρησιν τών κτημάτων των καί τάς ελευθερίας του 
Τόπου. Προνομιούχου καί αυτόνομον το "Αγιον "Ορος, ώς ήτο πρότερον, 
συνεχίζει τον ιστορικόν καί θειον προορισμόν του, δυσκολώτερον αλλά 
τιμιώτερον. Οί πατέρες μέ τό κοινοβιοτικόν πνεύμα «ούδέν εχοντες αλλά τά 
πάντα κατέχοντες» εν τη πεποιθήσει ότι «πάσα εξουσία από Θεοϋ έστιν», 

έγκαρτεροΰν, πολιτευόμενοι προσεκτικώς, τον Δυνάστην, μή άποδυσπετούν- 

τες επί τή πίστει καί τή ελπίδι τής άπολυτρώσεως του Γένους ημών, οτε θά 
ήρχετο τό πλήρωμα του χρόνου. 

Μετά τήν"Αλωσιν ευρύνεται ή άρμοδιότης καί ή δικαιοδοσία του Πα¬ 

τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως επί του *Αγίου "Ορους, ένεκα τών χορηγη- 

θέντων υπό του Πορθητοΰ πολιτικοεκκλησιαστικών δικαιωμάτων εις τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην Γεννάδιον τον Σχολάριον καί τής πληθΰος τών 
εξόριστων καί έφησυχαζόντων εν ταΐς Μοναΐς Πατριαρχών καί αρχιερέων. 

Προς τούς εξόριστους τούτους οί μοναχοί ετρεφον απεριόριστον σεβασμόν, 

συμβουλευόμενοι αυτούς πάντοτε καί δή επί σπουδαίων ζητημάτων, ώς δεί- 

κνυται έκ τών υπογραφών αυτών, «επιβεβαιώσεων» καί θεωρήσεων εις πλεί- 

στας όσας πράξεις τής τε Τέρας Κοινότητος καί τών Μονών. Έχρησιμο- 

ποιοΰντο άλλως τε ούτοι καί εξαρχικώς υπό τής Μεγάλης Εκκλησίας1. 

Την θέσιν τού Πρώτου έν Καρυαις από τού 1600 καταλαμβάνουν οί 
«Γέροντες της Συνάξεως» ή «*Επιατάται», δύο έως πέντε, διοριζόμενοι παρά 
τών τριών πρώτων Μονών δΓ εν ή περισσότερα έτη μέ εκτελεστικήν εξου¬ 

σίαν τών αποφάσεων τής Συνάξεως (Λόντζας). "Εχουν επίσης διοικητικήν 
καί δημαρχιακήν εξουσίαν καί εποπτεύονται υπό τών διορισαμένων αυτούς, 

κατά τάς οδηγίας τών όποιων καί πράττουν προς σύγκλησιν ή μή τής «Με¬ 

γάλης Συνάξεως», ήτις συνέρχεται πλέον κατά πυκνά διαστήματα καί άπο- 

1 Πρβλ. τό πρακτικόν άνορθώσεως τής Μονής άγιου Παντελεήμονος, οπερ έπι- 

βεβαιοΐ την 1 Νοεμβρίου 1803 ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε', επιγραφών ίδιοχείρως 

εις την φαν άνωθεν του κειμένου λογαριασμών καί του πριυτοκόλλου παραδόσεως 

κειμηλίων εις τόν διορισθέντα νέον ηγούμενον 5Αρχιμανδρίτην Σάββαν υπό έπταμε- 

λοϋς επιτροπής, ώς έξης : «ο Πατριάρχης πρώην Κωνσταντινουπόλεως και ”Εξαρχος 

Γρηγόριος έπιβεβαιοϊ» (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. 380-384 ). 
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τελείται έξ όφφικιούχιον: Σκευοφυλάκων, Προηγουμένων, Εκκλησιαρχών, 

Δικαίων καί Γερόντων1. 

Μεταξύ τών διοριζόμενων πρωτεύει ό κυρίως «Επιστάτης» (Ναζίρης), 

τών λοιπών έκτελούντων χρέη συμβούλων, είσπρακτόρων, καί εξαρχικών 
απεσταλμένων εις τάς Μονάς, εις τά Μετόχια καί εις Θεσσαλονίκην. Εις 
εξαιρετικός περιστάσεις, τών εις Θεσσαλονίκην αποστολών ή απαγωγών παρά 
τής Εξουσίας, δεν εξαιρείται ούδ5 αυτός 6 «Ναζίρης». Ούτος ελαμβάνετο 
εξ οίασδήποτε Μονής καί ήτο άνήρ άνεγνωρισμένης πείρας καί μορφώσεως, 

π.χ. ό Προηγούμενος Κύριλλος εκ τής Μονής Δοχειαρίου (1770- 1778), 

διατελέσας επτά κατά συνέχειαν έτη (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 5, 1773-1775, 

μετά τών Γερόντων Γαλακτίωνος Ααυριοότου καί Αρσενίου Τβηρίτου), ό 
Σκευοφύλαξ Κωνστάντιος έκ τής Μονής Ξενοφώντος, χρηματίσας μετά τών 
Γερόντων Γαλακτίωνος Λαυριώτου καί Θεοδούλου Τβηρίτου κατά τό έτος 
1780, καί άλλοι2. Φανερόν είναι εκ πλείστων επισήμων πηγών ότι ή διοί- 

κησις τού Τόπου, μολονότι συγκαλεΐται τακτικώς ή «Μεγάλη Σύναξις όλων 
τών προεστώτων» μονιμοποιουμένη τελικώς εις Σωματειον διαρκές (1810), 

εύρίσκεται εις χεΐρας τών τά πρώτα φερουσών «προκριτοτέρων» Τερών 
Μονών: Μεγίστης Λαύρας, Βατοπεδίου καί Τβήρων. Τούτο συνεχίζεται καί 
μετά τήν καθιέρωσιν τού διορισμού τών Επιστατών έκ περιτροπής, ότε 
διηρέθησαν αί Μοναί εις πέντε τετράδας (1783), καί κατά τήν Έπανάστα- 

σιν διά τά έτη 1821 - 1828, ότε έσχηματίσθη Επιστασία έκ Προϊσταμένων 
τών τεσσάρων πρώτων Μονών, ώς καί μετά τήν λήξιν τής Έπαναστάσεως 
καί τήν άποκατάστασιν τής όμαλότητος έν τφ Τερφ Τόπφ. 

Σημειωτέον ότι έκτος τής καταλήψεως τής Αρχής έν καιρφ τής *Επα- 

ναστάσεως υπό τών πρώτων Μονών, προς σωτηρίαν τού Τόπου, μετά τήν 
άπόδρασιν τής Χιλιανδαρινής Επιστασίας εις Σκόπελον, συνεστήθη παρά 
τών ίδιων καί έξωτερική Αρχή έν Θεσσαλονίκη υπό τόν τίτλον «Οί έκ τών 
πέντε Μοναστηριού έπιστατονντες του Άγιον " Ορους», όπου τήν θέσιν τής 

Μονής Διονυσίου κατέχει ό τής τού Κουτλοιιμουσίου Πρωτοσύγκελλος Θεο¬ 

δόσιος. Γενικώς επί παντός σπουδαίου ζητήματος καί έπι εκείνων τά όποια 
δεν ήδύναντο ώς έκ τής φύσεως αυτών νά έλθουν είς εύρεΐαν συζήτησιν επί 
Κοινής Συνάξεως, γίνεται ιδιαιτέρα μυστική συνεννόησις τών τεσσάρων 
Μονών (Λαύρας, Βατοπεδίου, Τβήρων καί Χιλιανδαρίου) δΓ έκπροσόίπων 
αυτών καί εις θέσιν τήν οποίαν από κοινού καθορίζουν έκ τών προτέρων 
δι* αλληλογραφίας ή διά τών έν Καρυαις αντιπροσώπων αυτών. Οί τρεις 
σφραγίζουν καί φυλάσσουν έν τφ πύργφ τής Κοινότητος ή έν τοις Άρ· 

1 "Ιδε Κατάλογον Επιστατών έν 'Α λ ε ξ. Λαυριώτου, "Αγώνες καί θυσίαι, 

Άθήναι 1962, σελ. 205 και Πραξιν τών τριών πρώτων Μονών, Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. λη'. 

2 Αυτόθι, σελ. 287. 
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χείοις των Μονών Βατοπεδίου, Τβήρων η Κουτλουμουσίου τα επίσημα 
έγγραφα, αυτοί παραδίδουν εις τούς διοριζόμενους Επιτρόπους εν Κων- 

σταντινουπόλει καί διεξάγουν πάσαν έμπιστευτικήν ύπόθεσιν. Διακρίνονται 
δέ αί Μοναί εις «Μεγάλα Μοναστήρια» καί «Πρόκριτα Μοναστήρια», είς τά 

όποια συγκαταλέγεται από τού ΡΓ' αϊώνος καί ή τού Χιλιανδαρίου, συνε¬ 

πείς τής άθρόας εισοοής Σέρβων μετά την κατάλυσιν τού Κράτους αυτών 
υπό τής Τουρκίας. (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 108β, 129β). 

Ανάλογοι των τιμών καί τής ισχύος ήσαν ανέκαθεν καί αί υποχρεώσεις 
των τεσσάρων προκρίτων Μονών. Κατά κανόνα τό ήμισυ των οικονομικών 
υποχρεώσεων τού Τόπου, τακτικών καί εκτάκτων φόρων, τοπικών δοσιμά¬ 

των κλπ. κατανέμεται άναλόγως εις τάς τέσσαρας πρώτας Μονάς ή είς τάς 
τρεις. Όμοίως ή φροντίς έξευρέσεως δανείων έν έκτάκτω ανάγκη μέχρι τών 
τελευταίων χρόνων βαρύνει τάς τρεις. Πρόκριτοι (κοτζαμπάσηδες) διακρί- 

νονται καί μεταξύ τών προσώπων τών “Αγιορειτών, οΐτινες ώς καί αι 
Μοναί αυτών θεωρούνται υπεύθυνοι διά τό σύνολον τών κατοίκων έναντι 
τής Κυβερνήσεως, κατ*αναλογίαν τής επικρατούσης συνήθειας τών Τούρκων 
είς τάς πόλεις, τάς κωμοπόλεις και τά χωρία εν γένει. Έπί ανωμάλων περι¬ 

στάσεων αυτοί άναζητούνται, ελέγχονται καί τιμωρούνται ακόμη καί έπί 
μεμονωμένων εντελώς περιπτώσεων καί καταστάσεων. Διά τον λόγον αυτόν 
μεταξύ τών τεσσαράκοντα όμηρων “Αγιορειτών, τών άπαχθέντων κατά την 
Έπανάστασιν εις Θεσσαλονίκην ώς ένέχυρον (έγγύησιν) έκπληρώσεως τών 
δρων τής συνθηκολογήσεων οι δέκα προέρχονται έκ τής Μεγίστης Λαύρας, 

ένεκα τού πρωτείου αυτής. 

Κατά την ΙΤ' εκατονταετηρίδα ή διοίκησις τού “Αγίου "Ορους διά 
πρώτην φοράν γίνεται μικτή, διά τής εγκαταστάσεως εν ΚαρυαΙς Τούρκου 
αξιωματικού τού Τάγματος τής Ανακτορικής Φρουράς (Χάς Ότζακίου), 
αιτήσει τών “Αγιορειτών προς προστασίαν αυτών έκ τών αυθαιρεσιών τών 
διαφόρων άγαδοιν καί έξουσιαστών τού Σαντζακιού τής Θεσσαλονίκης, ώς 
έν τοίς εφεξής δηλούται. 

Παραλλήλως προς τον περιορισμόν τής εξουσίας τού Πρώτου εις τον 
πνευματικόν μόνον τομέα, ειτα δέ καί την κατάλυσιν τού θεσμού τούτου, 

έπισυμβαίνει τό ίδιον έν ταΐς αύτοδιοικήτοις Μοναΐς, ώς προς τον Καθη¬ 

γούμενον. Αναμφίβολος έκάστη εποχή έχει τά ίδικά της. “Η ιδιοκτησία 
άφ’ ενός, ήτις επετράπη έπισήμως είς τούς μοναχούς μέ κληρονόμον την 
Μονήν διά τού χρυσοβούλλου Μανουήλ Β' τού Παλαιολόγου (1406), καί 
ή διεύρυνσις τών προϊσταμενικών δικαιωμάτων, ώς καί αί άνωμαλίαι τών 
πραγμάτων, είχον ώς άμεσον αποτέλεσμα τον περιορισμόν τών δικαιωμάτων 
τού “Ηγουμένου είς τό έλάχιστον. Μετ* ού πολύ δέ συνετελέσθη ή οριστική 
έπικράτησις τών όφφικιούχων καί πλουσίεον σχετικώς έκ τών «ταξιδίων» αυ¬ 

τών προεστώτων, υπό νέον πλέον σύστημα διοικητικόν, τήν Κοινορρυθμίαν, 

1 
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κατά παρέκκλισιν εκ τών Τυπικών τού “Αγίου “Αθανασίου. Οΰτω κατά 
τον ΙΤ αιώνα ό ιδιόρρυθμος βίος επικρατεί απολύτως «έν ταϊζ τά πρώτα 
φερούσαις ίεραΐς Μοναΐς Λαύρας και Βατοπεδίου ώς μεμορφωμένον σύστημα 
Μοναχικού βιου' επειτα δέ από παλινορθώσεις τινάς άκαρπους τό νέον σύστημα 
επικρατεί περί τα τέλη του ΙΖ' αϊώνος και τάς άρχάς του ΙΗ' εις άπάσας 
τάς ίεράς Μονάς, ενεκα τής επικρατούσης κακοδαιμονίας και τής άναπτύξεως 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας» 1. 

“Η κατωτέρω περικοπή πράξεως τής Μονής Μεγίστης Λαύρας μάς πλη¬ 

ροφορεί έπαρκώς περί τών αίτιων τής μεταπτώσεως ταύτης καί διαμορφώ- 

σεως τού νέου θεσμού τής Κοινορρυθμίας, είς ήν πλήν τών άλλων αιτίων 
φαίνεται οτι συνετέλεσε καί ή αυθαιρεσία ώρισμένων “Ηγουμένων, έξ ής 
αφορμής συνετάχθη καί ή πράξις αύτη περί τάς άρχάς τού ΙΗ' αϊώνος. 

«Δεν μας σνγχωρεϊ τήν σήμερον (ή επαρσις τής αθεΐας και τό βαρβαρι- 

κον ξίφος) φροντίζειν ποσώς περί τών τοιούτων παραδόσεων, ώς περιττών 
όντων έν τω παρόντι καιρώ, όπου τό εναγγέλιον τής χάριτος υβρίζεται καί 
κο,ταπατεϊται και αντιλ,έγεται φανερώς υπό τών άπιστων, φυλάττειν δε μόνον 
τον δρον καί τήν τάξιν τής ενσεβείας και τον αγιασμόν τοϋ πνεύματος, δπως 
μη επελθη εφ ημάς καμμια εγκατάλειψις άπό τής εξωτερικής αρπαγής καί 
σνγχύσεως και τότε ούτε κανόνες, ούτε τύποι Πατέρων βοηθήσαι δλως Ισχν- 

σονσιν ήμϊν. Έν τούτοις μόνοις ζητεϊν τήν άσφάλειαν τόγε νυν έχον καί τά 
λοιπά παρατρέχειν ώς μή χρησιμεύοντα εις τον παρόντα αϊώνα, τοϋ παλαιού 
καιρού έκεινα παντα τνγχάνοντα άξιώματα καί θεωρίαι καί μελετήματα». 

Εϊδικώτερον καθορίζονται αί αρμοδιότητες τών Προϊσταμένων, αί καί σή¬ 

μερον αναφερόμεναι έν τώ άρθρφ 90 τού Καταστατικού Χάρτου, έν τφ 
αύτφ Πρακτικω : 

«ή δούλευσις καί ή σπουδή καί ό λογαριασμός τής Μεγάλης Μέσης καί 
ό τών μετοχίων καί ό τών οικονόμων καί ό τών ταξιδίων καί τά βάρη πάντα 
και τα συδοσιματα, αι Σκήται, τα Κελλία, τά διακονήματα, οι διακονηταί, 

ή Πόρτα ή Βασιλική, τό τέλος τοϋ Χάς Παχτζέ καί ή τοϋ Μποσταντζήμπαση 
άποφορά ή έτήσιος καί τά τής Θεσσαλονίκης πάντα, δεν είναι κανένα άπό 
ταϋτα εργον τοϋ 'Ηγουμένου, άλλά μόνον τών προεστών καί τής Συνάξεως». 

( Άρχεΐον “Ιεράς Μ. Μ. Λαύρας). 

Επομένως αποφαινονται οτι ό Καθηγούμενος πρέπει νά είναι ποιμήν, 

οδηγος, διδάσκαλος καί αρχέτυπον τής μοναχικής ζωής, «ώσάν ζωγραφισμέ¬ 

νος άγιος» έχων τό προβάδισμα, τήν στάσιν καί τήν προτίμησιν διά νά 
φυλάττεται ή τάξις τής ήγουμενείας καί ούδέν έτερον. «*0 δέ βουλόμενος 
είσελθεϊν εις τον τής ήγουμενείας βαθμόν, πρώτον νπογραψάτω έν τη παρούση 
σνντάξει καί οϋτω τήν ήγουμενείαν άναδεξάσθω». 

1 Κ. Βλάχου, “Ένθ’ άνωτ., σελ. 85 και 92. 
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Τήν άποψιλωθεΐσαν ούτω θέσιν του ήγουμένου φανερόν ότι ούδέν 
πρόσωπον περιωπής έδέχετο, διό έκτοτε μόνον οί έπί ψιλφ όνόματι τιτλούχοι 
άνελάμβανον είκονικώς μέχρις άναδείξεως ετέρου προαγομένου αδελφού, οτε 
έλάμβανον τον τίτλον του «Προηγουμένου», εθιμοτυπία διατηρούμενη έως 
τής σήμερον έν ταΐς ίδιορρύθμοις Μοναίς διά τούς προαγομένους εις τον 
κατάλογον των εκλέξιμων διά τό Προϊσταμενικόν αξίωμα διά μίαν μόνον 

ήμέραν. 
Ό Πρώτος και ό Καθηγούμενος υπήρξαν θύματα τού πνεύματος τής 

εποχής, τών ανωμάλων καιρών και τής Τουρκοκρατίας. Τής θέσεως τού 
Καθηγουμένου άντεποιήθησαν επί τι διάστημα ό Σκευοφύλαξ καί ό Δίκαιος, 

ως προς τάς περισσότερός εκείνου άρμοδιότητας και ώς προς τό διοικητικόν 
μέρος των επιτρόπων {οικονομική διαχείρισις). Ό Αύτοκράτωρ Μανουήλ 
Β' Παλαιολόγος, μικρόν προ τής υποταγής τού * Αγίου "Ορους εις τούς 
Τούρκους, έν δ'ψει τής σοβούσης καταστάσεως μεταβολής τών πραγμάτων, 

«μήποτε τη κατά μικρόν άμελεία φρούδα γένηται τά της Μοναχικής Πολι¬ 

τείας» εις τάς προς άνόρθωσιν τών πεπτωκότων διατάξεις αυτού θεσπίζει 
έν τφ χρυσοβούλλψ αυτού και περί τής άρίστης διοικήσεως τών Μονών, 

ώς εξής: Προς διακυβέρνησιν έκάστης Μονής άρκοΰσιν οί έσω βουλευταί, 
ών προΐσταται καί μεθ’ ών συνεργάζεται ο ηγούμενος, ουδεν πρεπει να 
γίνηται άνευ τής τών κρειττόνων τούτων βουλής, αλλά πάντα μετ* ειδησεως 
καί γνώσεως καί ένδόσεως αυτών τε καί τού Καθηγουμένου, «έπεί γαρ τών 
πόλεων, δσαι καλώς πράττονσι τή τών αρίστων βουλή διοικοϋνται και ου τή 
τών πολλών, ουδέ τών τυχόντων, ονδ’ αύτοϋ τον άρχοντος μόνου, τό μέν γάρ 

δημοκρατία, τό δέ τνραννίς, άμφότερα δέ ομοίως άτοπα» 1. 

Προϊόν τής έξεταζομένης εποχής υπάρχει καί ή έμφάνισις τού Σκητιω- 

τικού καί Κελλιωτικού βίου έν 'Αγίφ ’Όρει. Πνευματική είναι ή τάσις προς 
ησυχασμόν εις αθροίσματα «Καλυβών» καί «Κελλίων». Μεγαλυτέραν άσκησιν 
καί σκληραγωγίαν επιδιώκει ή πρώτη ταξις φιλοϋλος ως επί τό πλεΐστον 
είναι ή δεύτερα τών Κελλιωτών, δΓ άπασχολήσεώς της συνήθως εις καθαρώς 
γεωργικάς εργασίας διά καταρτίσεως «συνοδειών» εκ μοναχών ύποτασσομένων 

εις τον άρχαιότερον τή τάξει. Άνεπτύχθησαν δέ ταχύτατα καί αριθμούν κατά 
τήν περίοδον τής Έπαναστάσεως τό ήμισυ τού μοναχικού πληθυσμού τού 
'Αγίου "Ορους, ώς δείκνυται έκ τών έκάστοτε άπογραφών 2. 

Τά Εξαρτήματα, ώς μονολεκτικώς καλούνται τά έκτος τών είκοσι 
Μονών ιερά Καθιδρύματα, καθό υποκείμενα είς τάς Κυριάρχους Πέρας 
Μονάς, υπό τής ανάγκης πολλάκις ωθούμενα, ούχί πάντοτε, έξετράπησαν τού 
αρχικού αυτών σκοπού καί προορισμού είς παντοειδείς ανυποταξίας, άντινο- 

1 Κ. Βλάχου, Ένθ·’ άνωτ., σελ. 79. 

2 Πρβλ. είς τό τέλος τοϋ παρόντος τήν άπογραφήν του έτους 1808. 

μίας καί άντικαθεστωτικάς ένεργείας διά κτηματικός καί φορολογικός δια¬ 

φοράς συνταράξαντα κυριολεκτικώς τον Τόπον καί τάς εκκλησιαστικός καί 
πολιτικός Άρχάς επί ολόκληρον πεντηκονταετίαν {1768- 1821). 

Ή έκπροσώπησις τού 'Αγίου "Ορους, κατά τον ΙΗ' καί ΙΘ' αιώνα, είς 
τά δύο μεγάλα κέντρα Κωνσταντινούπολή καί Θεσσαλονίκην, γίνεται δι’επι¬ 

φανών αρχόντων διοριζόμενων δι’ όλοσφραγίστων γραμμάτων έπ’ αόριστον 
καί αμισθί, μέχρι νεωτέρας άποφάσεως τού Τόπου, άναγνωριζομένων δέ ώς 
Έφορων υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως καί τού Οικουμενικού Πατριαρ¬ 

χείου. Τό "Αγιον "Ορος αντιπροσωπεύουν επίσης είς τάς ώς άνω πόλεις 
'Αγιορεΐται οϊτινες αποτελούν τον σύνδεσμον μεταξύ Κοινότητος καί Έφο¬ 

ρων καί συνεργάζονται μετ’ αυτών στενώς, έχουν όμως ενιαύσιον εντολήν 
και διατελουν επι μισθφ. Προ των μέσων του ΙΗ αϊωνος ή έξυπηρέτησις 
τού 1 Αγίου "Ορους έξωτερικώς έγίνετο δΓ εκτάκτων μόνον αποστολών Επι¬ 

στατών και Προϊστάμενων, οιτινες έλάμβανον διά πάσαν έκτακτον ανάγκην 
δάνεια επί ΰπερόγκφ τόκφ από Τούρκους καί Εβραίους χρηματιστάς, ώς 
ήτο ό Άσέρης κατά τά έτη 1760- 1775, όστις έλάμβανε καί ενιαύσιον 
μισθόν {ρόγαν). 

Έν Θεσσαλονίκη διετέλεσαν Έφοροι ό Χατζή Γούτας Καυταντζόγλου1 

κατά τό τελευταΐον τέταρτον τού ΙΗ' αίώνος. Τούτον διεδέχθη ό μεγαλέμ- 

πορος. υιός αυτού Ιωάννης ( Τζίτζη Νάνος) μέχρι τού 1819, θανόντα τον 
διεδέχθη 6 γαμβρός αυτού Σπανδωνής, είς δέ τάς Σέρρας ό αδελφός αυτού 
Λογοθέτης Δημήτριος.Εκτάκτως έν Θεσσαλονίκη έχρημάτισε καί ό Χριστό¬ 

δουλος Μπαλάνος επί έν έτος, 1811 καί επί τι διάστημα κατά τό 1821. 

Έν Κωνσταντινουπόλει διετέλεσαν οί άρχοντες Χατζόγλου, Αντώνιος 
Τζιράς, Γεώργιος Όρχάνης, Γεωργάκης Τζιράς ( Κώδ. Δ', σελ. 175β), Σκαρ¬ 

λάτος Σεβαστόπουλος, Γιάγκος Σαμορκάσης, Γρηγοράσκος Σκαρλάτος κ.ά. 

Έκ τών Αγιορειτών, έξ όσων ήμίν γνωστόν, τό πρώτον διωρίσθη 
Επίτροπος εν Θεσσαλονίκη κατα τα ετη 1807 - 1811 ό Γέρων Νικηφόρος 
Έσφιγμενίτης τον όποιον διεδέχθη ό Προηγούμενος Παίσιος Σταυρονικη- 

τιανός καί ένδιαμέσως επί μικρόν διάστημα ό Πρωτοσύγκελλος Θεοδόσιος 
Κουτλουμουσιανός κατά τό έτος 1810- 1811. {Κατάλογος Επιτρόπων δημο- 
σιευθήσεται λίαν προσεχώς). 

Προηγήθη κατά πολλά έτη ό διορισμός Αγιορειτών Επιτρόπων είς τήν 
Βασιλεύουσαν. Έκ τών σωζομένων βιβλίων πιστούται ότι κατά τό έτος 
1773 διετέλουν επίτροποι έν Κωνσταντινουπόλει ό Διονύσιος Λαυριώτης 
καί ό Αγάπιος Ίβηρίτης, τφ 1774 ό Θεοδόσιος Λαυριώτης καί ό Ιγνάτιος, 

τφ 1775 ό Θεοδόσιος Λαυριώτης καί ό Κωνστάντιος Ζωγραφίτης. Ή κατα¬ 

βολή τών βασιλικών δοσιμάτων έγίνετο διά τών Επιτρόπων καί ούχί διά 

1 Πατήρ τών Ίωάννου καί Μερκούριού Καυταντζόγλου. 
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του Χαμπίτου χασεκή αγά του Τόπου, ως έπιστεΰετο μέχρι τοΰδε’ τά δε 
εμβάσματα διά γραμματίων (πολιτζών) έγίνοντο κατά τό πλειστον διά του 

εν Θεσσαλονίκη Έφορου Τ. Καυταντζόγλου. 

"Οπως κατά την Βυζαντινήν εποχήν αΰτω καί επί Τουρκοκρατίας, 

οσάκις ή διαμόρφωσις εθίμων καί τάξεων τό έπέβαλλεν, ό Τόπος προέβαινεν 
εις θεσμοθέτησιν των έχόντων ανάγκην νομοθετικής ρυθμίσεως. Ούτως έκ 
τής συνεργασίας τής Συνάξεως (Λοντζας) μετά του εξαρχικως αποσταλεντος 
Πατριάρχου τής Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου προέκυψε τό πέμπτον Τυπικόν 
του ' Αγίου "Ορους έπικυρωθέν τφ 1575 διά σιγιλλίου του Οικουμενικού 
Πατριάρχου Τερεμίου του Β'11 τή συνεργασία δέ τής ' Αγίας καί Τέρας 
Συνόδου έν Κωνσταντινουπόλει μετά των «ενδοξότατων και ενγενεστάτων 
αρχόντων και έπιτρόπων τον κοινού τής καθ' ημάς του Χριστού Μεγάλης 
5Εκκλησίας και τής Κοινότητος τον *Αγίου "Όρους και των λοιπών προκρί¬ 

των απάντων τον Γένους ημών (και) τή Θερμή αξιώσει και δεήσει των (τότε) 

έν βασιλευονση δ ιατρ φόντων όσιωτάτων πατέρων» * Αγιορειτών συνετάχθη 

ε!ς δεκαοκτώ κεφάλαια τό έκτον Τυπικόν, έπικυρωθέν καί ΰπογραφέν τφ 
3783 κατά μήνα Ιούνιον, επινεμήσεως α' υπό του Οικουμενικού Πατριάρ¬ 

χου Γαβριήλ Δ' καί δέκα Συνοδικών Μητροπολιτών. (Κώδ. 2ς% Ι.Κ., σελ. 

105-109). 
Άμφότερα τά Τυπικά ταΰτα δεν άφίστανται οΰσιωδώς των παλαιών, 

ρυθμίζουν δέ τάς σχέσεις τών Εξαρτημάτων προς τάς Μονάς, τήν μετοίκησιν 
{ μετάστασιν) τών μοναχών εντός του Αγίου "Ορους, τά ταξίδια αυτών έξω 
του Αγίου "Ορους, τό έμπόριον, τήν μή προσφυγήν τών μοναχών εΐς τά 
πολιτικά δικαστήρια κλπ. Προς έκδίκασιν τών μεταξύ Μονών καί μοναχών 
διαφορών ώρίσθησαν εκκλησιαστικά δικαστήρια τριών βαθμών : Τέρας Επι¬ 

στασίας, Τέρας Κοινότητος καί Οικουμενικού Πατριαρχείου—μή αποκλεισ¬ 

μένης τής ανέκαθεν ισχυουσης αίρετοκρισίας — και άλλα, εξ ών τα σπουδαιό¬ 

τερα : ή εις πέντε τετράδας διαίρεσις τών Μονών προς άνάληψιν έπιστασια- 

κών καθηκόντων έκ περιτροπής κατά τήν πρώτην Ιουνίου έκάστου έτους, ή 
διαίρεσις τής σφραγΐδος τής Κοινότητος είς τέσσαρα τμήματα οσοι καί ο! 

Έπιστάται, ή διευθέτησις του μεγαλύτερου μέρους τών χρεών τής Τέρας 
Κοινότητος έκ 302.000 γροσίων καί ό έλεγχος τής διαχειρίσεως τών μικρών 
Μοναστηρίων παρά τής Τέρας Επιστασίας. «Τας δοσοληψίας καί τα κατά¬ 

στιχα τών σκευοφυλάκων τών μικρών Μοναστηρίων έξετάζεσθαι και έπιβε- 

βαιονσθαι παρά τών τεσσάρων Επιστατών». (Σιγίλλιον Οίκ. Πατριάρχου 

Γαβριήλ Δ'. Κώδ. 2ς*, Ϊ.Κ., κεφ. ΙΒ', σελ. 108). 

Έν ακόμη Τυπικόν προσετέθη μετά τριάκοντα επτά έτη εις τον κΰκλον 

1 Κ. Βλάχου, Ένθ5 άνωτ., σελ. 97 -98. 
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των κανονισμών του Άγιου "Ορους, τό έβδομον, συνταχθέν υπό λογάδων 
Αγιορειτών τη συνεργασία τών αρχόντων *Ιω. Καυταντζόγλου κα'ι Χριστο¬ 

δούλου Μπαλάνου και κυρωθέν υπό του ήγεμόνος τής Θεσσαλονίκης Γιου- 

σούφ μπέη. Ή ηγεμονία αυτού μέχρι τοΰδε μάς ήτο άγνωστος, ως καί τά 
συντελέσαντα αίτια καί πρόσωπα εις την σύνταξιν του Τυπικοΰ τούτου, περί 
του οποίου τόσος -θόρυβος έγένετο, επί τώ λόγφ ότι δεν συνέπραξε κατά την 
επικρατούσαν τάξιν ή Μήτηρ Εκκλησία καί δεν έπεκυρώθη παρ’ αυτής. 

Τά εντελώς προσωρινού χαρακτήρος και άποκλειστικώς επί οικονομι¬ 

κού μόνον ζητήματος συνταχθέντα υπό τής 'Ιεράς Κοινότητος όκτω κεφάλαια 
επί Πατριάρχου Παϊσίου Β' τφ 1744, φρονώ ότι ουδόλως δΰνανται να 
όνομασθοΰν «Τυπικόν», παρά τά ύποστηριζόμενα υπό του μ. Κτένα ( σελ. 

827 - 329), καθόσον πλεΐσται οσαι πράξεις διευθετήσεως ζητημάτων γενικώς 
του Αγίου "Ορους διατυποΰνται εις άρθρα χωρίς ταΰτα ν’ αποτελούν Τυπι¬ 

κόν. Π.χ. Κανονισμός, εκδόσεις διαβατηρίων, διαφορά Σκήτης Προφήτου 
Ήλιου, εύκατάστασις Μονής Ξηροποτάμου καί άλλα του Τόπου καί τής 

Εκκλησίας. 

Τό δέ υπό τού Σμυρνάκη δνομαζόμενον τέταρτον Τυπικόν του 1780! 

{σελ. 312*315), δέον νά θεωρηθή έξ ολοκλήρου ανύπαρκτον καί πλαστόν. 

Έξ επισήμων πηγών συνάγεται, ότι διά την δασικήν περιοχήν του 
καλλίτερου τμήματος του Αγίου "Ορους «Άναπανσιά», συνέβησαν όριακαί 
διενέξεις καί μεγάλα γεγονότα μεταξύ τών Μονών Κουτλουμουσίου καί Ξη¬ 

ροποτάμου. Ταύτα καλύπτονται εν τφ κώδικι διά τής φράσεως * ένεκα τών 
γνωστών τρεξάντων». «Γρόσια 20.000 όσα έμειναν παρά τή εύγενεία του (τώ 
Χριστοδουλω ΜπαλάνΦ ) εις αμανάτι διά γνωστήν αιτίαν και νπόθεσιν δηλαδή, 

εκ ταύτης τής ποσότητος νά άγορασθή εν είδος δώρου και νά προσφερθή τώ 
ήγεμόνι {Γιουσούφ μπέη) μη δεχθέντι την διά μετρητών εις δώρον προσφο¬ 

ράν, και διά νά άπαντηθή ό εκεί μούλα έφένδης, ζητών ικανήν ποσότητα 
χρηματικήν, ένεκα τών γνωστών τρεζάντων». (Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 109). 

Ό αρχών Καυταντζόγλου έκ δευτέρου είχε παρακαλέσει την Ίεράν 
Κοινότητα δι’ εκτάκτου απεσταλμένου του Καραθανάση «νά σνμβιβασθώσι τά 
δύο Μοναστήρια Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου» (’Ένθ’ άνωτ., σελ. 104 ), 

όπερ δεν φαίνεται νά έγινε καί διά τούτο έκλήθησαν παρά του Γιουσούφ 
μπέη οι προϊστάμενοι τών Μονών εις Θεσσαλονίκην, ένθα διέτριψαν επί 
τρεις μήνας, από 27 Αύγουστου μέχρι 27 Νοεμβρίου 1810, υπηρετούμενοι 

παρά τού σεϊμένη Παραδείση. ("Ενθ* άνωτ., σελ. 108). 

Κατά τον αυτόν χρόνον έπισυμβαίνουν καί άλλα γεγονότα: 

1) Ή αποστολή παρά τού ήγεμόνος Γιουσούφ μπέη βασιλικού κορβέ- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβς ΛΒ' 9 
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του εις τό "Αγιον “Όρος διά τήν εξαγωγήν των κανονιών εκ των έμπρη- 

σθέντων εις Πρόβλακα τριών πολεμικών πλοίοιν του Τουρκικοί Ναυτικοί, 

διά τά όποια ειχεν ενοχοποιηθή ό Τόπος. (Ένθ’ άνωτ., σελ. 105). 

2) Ή παρά του Ιδιου ήγεμόνος αποστολή του Καπετάν Γιαννάκη «επί 
ενρέσει καί συλλαβή τών κακούργων», Βεργου, Γεωργίου Καμπανοΰδη κλπ. 

{"Εν#* άνωτ., σελ. 104, 114). 

3) Διενεξις περί διανομής των χαρατζίων ήτοι των χαρτιών του προ¬ 

σωπικοί φόρου μετά τήν γενομένην άπογραφήν τοί έτους 1808, καθ’ ήν 
τό συνολον τών μοναχών εΰρέθη 2.395 άτομα και λαϊκοί 315. “Όθεν προς 
κάλυψιν τοί κεκανονισμένου εκ τοί Βασιλικοί Κατάστιχου αριθμοί 3.000 

χαρτιών καθιεροίται αναλογία επί τών καταμετρηθέντων προσώπων εις τά 
τεσσαρα άτομα εν χαρτίον, προσθήκη προς διάθεσιν τών υπολοίπων 605 

χαρτιών. ( Κώδ. 4, ΙΚ., φ. 151α καί 170β, πίναξ άπογραφής. Άπαντες οι 
λαϊκοί ώς εργαζόμενοι τίθενται εις τήν πρώτην κατηγορίαν). 

4) Απόπειρα τροποποιήσειος τών αναλογιών τών τριών κλάσεων χα- 

ρατζοχαρτίων : ελλάδων, εύσατίων καί ετνάδων. Κατά τά ανέκαθεν κρατούντα 
επι του συνολικοί αριθμοί τών χαρτιών, τό δέκα τοΐς εκατόν άπετέλει τήν 
πρωτην τάξιν' επίσης τό δέκα τοϊς εκατόν τήν τρίτην κατηγορίαν, τό δέ 
υπόλοιπον τοί ανωτέρω τήν μεσαίαν, ήτοι τά ευσάτια1. Τούτο ήγνόουν οι 
μέχρι τοίδε γράψαντες. Έκαστη τών τριών ανωτέρω κλάσεων τών χαρτιών 
έτιμάτο εις τό ήμισυ τής προηγούμενης, π.χ. 12, 6, 3 γρόσια. Παρά ταίτα 
μετετράπη ή άνα?ιογία τών τριών κατηγοριών τών χαρτιών εις 12, 10 καί 
8 γροσίων προς εΐσπραξιν τοί εκ 30.000 δοσίματος τών τοπικών εξόδων 
τής “Ιεράς Κοινότητος' άποτυχοΰσης δέ τής πράξεως ταΰτης, εφόσον τό 
τοπικόν δόσιμον εισεπράττετο κατ’ αναλογίαν τών λοιπών δοσιμάτων, επε- 

χειρήθη νά «ριφθή» επί τών υποστατικών έκάστου Μοναστηριού τών τε 
2σω τοί “Όρους καί τών έξω, κατά τούς «χανέδες», ήτοι επί τής τιμής τοί 
ταχριρίου. (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 1720, πίναξ καί 173α). Αί Ίεραί Μοναί 
Κουτλουμουσίου, Καρακάλλου καί Φιλοθέου συμφωνήσασαι κατ* αρχήν επί 
τών ως άνω πράξεων κατέφυγον ακολούθως εις τά εξωτερικά δικαστήρια τής 
Θεσσαλονίκης, εξ ού συνησπίσθησαν αί δέκα επτά εις αγώνα διαρκέσαντα 
μέχρι τοί “Ιουλίου 1812, άλλ’ άνευ αποτελέσματος. Εις τάς ώς άνω τρεις 
Μονάς προσεχώρησε καί ή Μ. Λαύρα εξ αιτίας τοί περί ζευγαρίων φόρου 
καί τοί τρόπου κατανομής τούτου. 

1 Αρχεΐον Μεγ. Λαύρας, φ. 1824, έπιστολί] τών έν Θεσσαλονίκη « επιστατούν- 

των τοΰ Άγιου "Ορους* Θεοφίλου Λαυριώτου, Ιακώβου Βατοπεδινοΰ, Συνεσίου 

Ίβηρίτου ( τοΰ καί γραφέως ) καί Κυρίλλου Χιλιανδαρινοΰ, άπό 10 - 9 - 1824, προς 

Κοσμάν ιατρόν Βατοπεδινόν κοινόν έν Κωνσταντινουπόλει έξαρχον τοΰ *Ιερ. Τόπου. 

« ...νά παραστήσετε τά δίκαια τοΰ Τόπου καί νά διαψνλαγβή τό έθος τό άρχαϊον, δπον 

εις τήν δεκάδα τών ψύλλων ( χαρατζοχαρτίων ) διορίζεται εν μέγα ψύλλον καί εν μικρόν, 
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Προς εκδίκασιν καί έπίλυσιν ώρισμένων διαφορών τών Αγιορειτών 
παρά τών Τουρκικών “Αρχών δεν ύπήρχον αί άπαιτοΰμεναι βάσεις, Μή 
αναγνωριζόμενης παρά τής Ελληνικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπ’ οψιν 
τών κατ’ έπανάληψιν γενομένων παρά τών Αγιορειτών διαβημάτων καί 
ενεργειών προς άρσιν τής κρίσεως επί διαφορών τοί Τόπου εκ τής Θεσσα¬ 

λονίκης, αί υποθέσεις τών πατέρων πολλάκις ωδηγήθησαν εις αδιέξοδον. 

Παρέστη λοιπόν ανάγκη νά προέλθουν εκτάκτως οί μοναχοί εις συνεννοή¬ 

σεις καί συμφωνίας μετά τών κρατουντών έξουσιαστών, έκ τών συνομιλιών 

τών οποίων άπέρρευσε τό έβδομον Τυπικόν. 

Έκ τοί κωδικός 7 τής Τέρας Κοινότητος (“Αρχεΐον Πύργου) πληρο- 

φορούμεθα δτι, μετά τήν υπό τοί ήγεμόνος Γιουσούφ μπέη άπόλυσιν τών 
προϊσταμένων τών Μονών, δΓ ών έζητήθη παρά τοί Ί. Καυταντζόγλου ή 
αποστολή ευχαριστηρίου γράμματος του Τόπου προς τον ηγεμόνα τούτον 
(“Ένθ* άνωτ., σελ. 104), καλούνται καί πάλιν εις Θεσσαλονίκην καί μάλιστα 
δλοι αυτήν τήν φοράν, «...εν τή δεντέρα παρρησιάσει τών πάντων δηλ, μο¬ 

ναστηριακών προεστώτων, σκητιωτών καί κελλιωτών». Κατ“ αυτήν, άγνω¬ 

στον διατί ακριβώς, αί δέκα επτά Μοναί προσεπάθησαν νά διαφθείρουν τήν 
κρίσιν τοί ήγεμόνος Γιουσούφ μπέη διά προσφοράς δύο χιλιάδων φλωρίων 
τής εποχής, ήτοι 20.000 γροσίων, τήν λήψιν τών οποίων ούτος ΰπερηφάνως 
άπεποιήθη, φαινόμενον διά τά χρονικά τοί “Αγίου “Όρους. Έδέχθη έν 
τούτοις άλλα καθιερωμένα είδη δώρων προς τούς κατά καιρόν ηγεμόνας 
«τρία σάλια ρεζαγιά» αξίας 5.450 γροσίων, 152/2 όκάδας κηρόν λευκόν εις 
λαμπάδας καί οί παρ* αύτφ Ταχιό άγάς, “Ισμαήλ αγάς καί Τζαφέρ αγάς 
ελαβον άλλα δώρα τριών χιλιάδων περίπου γροσίων. (Κώδ. 7, σελ. 109 

καί 125). 

“Από 1 Νοεμβρίου του 1810 ή θέσις του άρχοντος Ί. Καυταντζόγλου 
παραχωρεΐται εις τον Χριστόδουλον Μπαλάνον προς διευθέτησιν τών εκκρε¬ 

μών ζητημάτων τοί “Αγίου “Όρους. Τό συνολον τών λογαριασμών αυτοί 
εις διάστημα 7 μηνών, ήτοι μέχρι τέλους Μαΐου 1811, μετ’ έξοφλήσεως 
προσωρινοί δανείου επί τόκφ 8°/0 τής συζύγου αυτοί «κοκόνας» “Άννας, 

εκάλυψεν ένα ολόκληρον ενιαύσιον τοί “Αγίου “Όρους προϋπολογισμόν, έκ 
γροσίων 93.810:05. (Κώδ. 7, σελ. 124-127, κατάστροοσις έν τφ κοοδικι 
έκκαθαρίσεως Χρ. Μπαλάνου). Έξ αυτών 75.409 έδωσαν προκαταβολικώς 
δέκα έξ Μοναί όνομαστικώς, καίτοι σημειουται κάτωθεν: (“Ένθ* άνιοτ., 
σελ. 124) «σονμα λήψεως τής ενγενείας τον έως πρώτης Νοεμβρίου 1810 

κατά τον δεκαεπτασφράγιστόν καϊμέν (λογαριασμόν)». Έκτος τών τριών 

Μονών, Κουτλουμουσίου, Καρακάλλου καί Φιλοθέου, έλλείπει καί τό δνομα 
τής Μεγίστης Λαύρας, ή απουσία τής οποίας πιστοποιείται καί άλλαχόθεν. 

«1.000 (γρόσια) οσα εδόθησαν εις Θεσσαλονίκην εις εν εκεί υποκείμενον διά 
τών εκεί προεστώτων Προηγουμένου Ιακώβου Βατοπαιδινοϋ> Χαρτοφύλακος 
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Νικηφόρου Ίβηρίτου καί Αρχιμανδρίτου Νίσαΐον Χιλιανδαρινον, δντων εκεί 
μετά των λοιπών μοναστηριακών προεστώτων». ("Ενθ* άνωτ.). 

Δραστηριότης παρατηρείται και εις την αλλαγήν των εν Θεσσαλονίκη 
' Αγιορειτών Επιτρόπων κατά τον χρόνον αυτόν. Τον Γέροντα Νικηφόρον 
Έσφιγμενίτην, μολονότι εχοντα ενιαύσιον διορισμόν επί μισθώ 750 γροσίων 
έτησίως, αντικαθιστά τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1810 ό λογιώτατος Γρηγόριος 
Γρηγοριάτης μέ συμφωνίαν 100 γροσίων κατά μήνα, ήτοι διπλάσιον σχεδόν 
μισθόν του προκατόχου αΰτου.Έκτάκτως επιστρατεύεται διορισθείς δΓδλο* 

σφραγιστού επίσης Επίτροπος εν Θεσσαλονίκη καί δ Πρωτοσύγκελλος 
Θεοδόσιος Κουτλουμουσιανός διά τεσσαρας μήνας, από ΐη? Νοεμβρίου 1810 

έως 1Ή5 Μαρτίου του 1811, επί συμφωνίρ 625 γροσίων μηνιαίως, λαβών καί 
φιλοδωρίαν δΓ έξοδα οδοιπορικά καί παραστάσεων του γρόσια 1.000. Έκ 
τούτων καί εκ τής κατωτέρω σαφούς διατυπώσεως εν τφ κώδικι πιστοΰται 
δτι τή συναινέσει των 16 Μονών οι λόγιοι 'Αγιορεΐται Θεοδόσιος Κουτλου- 

μουσιανός καί Γρηγόριος Γρηγοριάτης συνειργάσθησαν μετά του άρχοντος 
«σιορ» Χριστοδούλου Μπαλάνου μεταξύ των ά'λλων καί επί τής συντάξεως 
τού νέου Τυπικού, δπερ εκύροοσεν δ Νομάρχης (Βαλής) τής Θεσσαλονίκης 
Γιουσούφ μπέης : 

«50 (γρόσια) δσα τώ λογιωτάτω Γρηγορίφ Γρηγοριάτη φιλοδωρίαν διά 
τούς κόπους του εις γράμματα διάφορα και όλοσφράγιστα και τά έν κεφα- 

λαίοις καταστρωθέντα όπου εγράφησαν δι αυτόν άπαντα εις δλον τό διάστημα 
τής έν Θεσσαλονίκη διατριβής των». ( Έν έποίεφαλίδι σημειούται : «οι έν τή 
Θεσσαλονίκη διατρίψαντες των δέκα επτά Μοναστηρίων προεστώτες από 1810 

Αύγουστου 27 έως Νοεμβρίου 27» {σελ. 130*131). Καί εις τό μέσον εν 
έπικεφαλίδι ετέρου λογαριασμού: «Ό έν Θεσσαλονίκη έναπομείνας προς 
καιρόν κοινός Επίτροπος κυρ Γρηγόριος Γρηγοριάτης από 1810 Νοεμβρίου 
27 εως 1811 Φεβρουάριου 9» ). 

«1.000 (γρόσια) δσα τώ Αρχιμανδρίτη κυρ Θεοδοσίω φιλοδωρία διά τον 
εις αΑγιον Όρος πηγεμόν τον και δι άλλας παραστάσεις του». 

«60 (γρόσια) δσα τώ ίδίω κυρ Θεοδοσ ίω διά έξοδά τον χαρτιών Τουρ¬ 

κικών καί γραφικά μεταφράσεων». 

«625 (γρόσια) δσα τφ αντω κυρ Θεοδοσ ίω εις μηνιαϊον τον τρέχοντος 
Νοεμβρίου μηνός διά τήν εις Θεσσαλονίκην επιτροπικήν τής πανοσιότητός του, 

διορισθέντος δι δλοαφραγίστου κοινού γράμματος επιτρόπου τών μοναστη¬ 

ρίων διά μήνας 4, από Γΐζ Νοεμβρίου έως Ιηζ ερχόμενης Μαρτίου διά γρόσια 
2.500 καί εδόθη πεσίνι τό έν μηνιαϊον του Νοεμβρίου μηνός» ’. 

1 Έκ τής υπέρογκου μισθοδοσίας του συνάγεται ή προσωπική ύπεροχή τοΰ 

Θεοδοσίου Κουτλουμουσιανοΰ, χάρις εις τήν οποίαν έκέρδισε τήν οριακήν διαφοράν 

τής Φέσεως « Άναπαυσιά ». 
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«32.282:36 (γρόσια) δσα έδόθησαν διά τής εύγενείας τον (τού Χριστ. 

Μπαλάνου) εις τήν άπόδοσιν τών μπονμπαγιέδων και ραϊτζίων κατά τους 
έδά τεσχερέδες τής πανενδοξότητός του ( τού Γιουσούφ μπέη ) ». 

«20.000 (γρόσια) δσα έμειναν παρά τή ευγενεία τον εις άμανέτιον διά 
γνο)στήν αιτίαν καί νπόθεσιν από μέρους τών 17 μοναστηριακών προεστώ¬ 

των». (Έκκαθάρισις Μπα?«,άνου: «Ό έν Θεσσαλονίκη κύριος Χρηστόδουλος 
Μπαλάνος από 1810Σεπτεμβρίου 1 έως 1811 Ιουνίου 1». Κώδ. 7, σελ. 125). 

Εφόσον διά τού Τυπικού τούτου διηυθετούντο πραγματικαί διαμάχαι 
τών * Αγιορειτών ώνομάσθη «Συνθήκης γράμμα»ΓΉ. ειρήνη τού Τόπου δεν 
έπήλθεν αμέσως, διότι διαφοραί διακρίνονται μέχρι τού Ιουνίου καί Ιου¬ 

λίου τού έτους 1812 ώς προς τήν διανομήν τών φόρων εις Μονάς και Εξαρ¬ 

τήματα. (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 173α). Αξιοσημείωτος, ακρως πατριωτική καί 
υπερήφανος ύπήρξεν εν προκειμένιρ ή στάσις τών έξ κοινοβίων Μονών, περί 
τών οποίων δ ήγεμάιν Γιουσούφ μπέης δεικνΰων ιδιαιτέραν πρόνοιαν εδέχετο 
έκπτωσιν τού ενός δέκατου τών οφειλών αυτών, τήν διαφοράν δέ ταύτην 
άνελάμβανον αι δέκα τέσσαρες. Ή άπάντησις ή το : εύχαριστούμεν τον ηγε¬ 

μόνα διά τήν τοιαύτην προς ήμάς πρόνοιαν αυτού καί εύγνωμονούμεν τούς 
προϊσταμένους τών δεκατεσσάρων Μονών, αλλά παραιτούμεθα οικειοθελώς 
τής χάριτος ταύτης «θέλοντες νά συμπάσχωμεν τοϊς κοινοϊς βάρεσιν». *Η 

θαυμασία αύτη δήλωσις τών καθηγουμένων έχει ώς ακολούθως: 

«"Ισον απαράλλακτον τον αποδεικτικού ενσφραγίστου καί ένυπογράφον 
γράμματος τών ηγουμένων τών έξ ιερών Κοινοβίων ένεκα τού δεκατισμον 

τών εαυτών δοσιμάτων. 

Διά του παρόντος αποδεικτικού τών έξ ιερών ημών Κοινοβίων ενσφραγί¬ 

στου γράμματος γένεται δήλον, δτι κατά τάς τοπικάς ενσφραγίστους τον 
ΓΑγίου "Ορους, μετά τον Έξουσιαστον τον Σαντζακιού τής ΘεσσαΡωνίκης 
Πανενδοξοτάτου Νονσονφ μπέη (πέϊ) έφένδη μας, συμφωνίας, κατά τό ΚΒ’ 

κεφάλαιον έπροβλήθη ήμϊν τοϊς ήγουμένοις τών έξ Κοινοβίων, παρά τών 77α- 

νοσιωτάτων Προεστδ)των τών λοιπών δεκατεσσάρων ιερών Μοναστηρίων, διά 
νά μάς δοθή ό δεκατισμός τών ριφθέντων δοσιμάτων, έκ τον άναλόγον έκα¬ 

στου ημών Κοινοβίου, παρά τής καθ' ήμάς τού * Αγίου ’Όρονς Κοινότητος. 

'Ημείς δέ αποδίδοντες πρώτον τήν ευχαριστίαν τώ Πανενδοξοτάτω Ήγεμόνι, 

διά τήν τοιαύτην προς ήμάς πρόνοιάν τον, καί ακολούθως τήν ευγνωμοσύνην 
τοϊς Πανοσιωτάτοις προϊσταμένοις τών Νερών Μοναστηρίων, διά τήν τοιαύ¬ 

την αδελφικήν αυτών προαιρεσιν, παρητήθημεν οικειοθελώς τής τοιαύτης 
προς ήμάς χάριτος, παρατηρονντες τά βάρη τών δοσιμάτων, καί αυτών τών 
Μοναστηριού, καί θέλοντες νά συμπάσχωμεν τοϊς κοινοϊς βάρεσιν. "ΟΘεν εις 
τήν περί τούτον ενδειξιν δτι οικειοθελώς παραιτούμεθα τής τοιαύτης προς ήμάς 
χάριτος, έγένετο τό παρόν αποδεικτικόν ημών Γράμμα, έσφραγισμένον ταϊς 
σφραγίσι τών έξ Νερών ημών Κοινοβίων, καί νπογεγραμμένον ταϊς Ιδίαις 
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ημών νπογραφαϊς, και έδόθη τη καθ' ημάς τον ' Αγίου 'Όρους Κοινότητι, προς 
Ασφάλειαν. αοηα' (1811) κατά μήνα Ιούνιον 

ΟΙ των εξ Ιερών Κοινοβίων Καθηγούμενοι βεβαιονμεν: 

'Ο Καθηγούμενος τον Διονύσιον Κύριλλος 'Ιερομόναχος και οι συν έμοί έν 

Χριστώ αδελφοί. 

Διά τον Καθηγούμενον Σίμωνος Πέτρας Διονύσιον Ιερομόναχον, Ίωάσαφ 

Μοναχός Σιμοπετρίτης. 
Ό Καθηγούμενος τον Ξένο φούντος Παισιος ' Ιερομόναχος και οι σνν έμοί εν 

Χριστώ αδελφοί. 

'Ο Καθηγούμενος τον Έσφιγμένον Ευθύμιος 'Ιερομόναχος καί οι σνν ήμΐν έν 

Χριστφ αδελφοί. 

'Ο Καθηγούμενος τον Ρωσσικον Σάββας 1 Ιερομόναχος καί οί σνν έμοί έν 
Χριστώ αδελφοί. 

'Ο Καθηγούμενος τον Κωνσταμονίτον *Επιφάνιος 'Ιερομόναχος καί οί σνν 

έμοί έν Χριστφ αδελφοί» 1. 

Άς εΐπωμε ολίγα τινά περί του Γιουσουφ μπέη, επειδή τό ονομά του 
άναφέρεται συχνάκις. Οΰτος ήτο γόνος τού τσιφλικούχου Άπτουραχμάν 
μπέη, έχων υιόν μέ τό 5'νομα εκείνου κα'ι πατέρα τον διάσημον Ισμαήλ 
μπέην ηγεμόνα των Σερρών. Εις την Θεσσαλονίκην φέρεται εγκατεστη¬ 

μένος από του έτους 1790 ως μικρός μπέης (μπεϊτζίκ) πιθανώτατα εις 
τά κτήματα του παππού του Άπτουραχμάν μπέη, διότι μεγάλη παρου¬ 

σιάζεται ή έφεσίς του εις τά γεωργικά, πολλάκις δέ ζητεί από τό "Αγιον 
"Ορος ελαιόρριζα και εσπεριδοειδή. Έπισήμως τφ έχει άνατεθή ή διεύ- 

θυνσις των Γενικών "Αποθηκών του Κράτους (Βασιλικών άμπαρίων) και 
υπερτερεί τών συγχρόνων του μπέηδων τής Θεσσαλονίκης Σελίμ, Κεριμ 
καί Άχμέτ. Πάντοτε κατέχει την θέσιν του μουσελίμη ή μουτεσελίμη (υπο- 

διοικητοΰ). Διατηρεί ίδιον στρατόν καί πολεμικά πλοία φρεγάτταν καί κορ¬ 

βέταν ( μπεϊλίδικα), τά οποία εν καιρό) ειρήνης καταγίνονται καί μέ τό 
εμπόριον μεταφέροντα ξυλείαν ίου 1 Αγίου ’Όρους εις Αίνον, Τσιάγεζι καί 
Θεσσαλονίκην. Ιδιαιτέραν αγάπην δεικνύει είς τά ζώα άγοράζων τά καλλί¬ 

τερα του 'Αγίου Όρους διά τον στρατόν καί επιστρέφων τά ύπ’ αυτοΰ κρι* 

νόμενα ακατάλληλα (ήμιόνους)’ ελέγχει τάς υλοτομίας καταγράφων τους 
«μαϊστόρονς» καί τροφοδοτεί τον Βασιλικόν ναύσταθμον τής Θεσσαλονίκης 

1 « Τό πρωτότυπον τοϋ παρόντος ενρίσκεται έν τή παρά τών τεσσάρων Προκρι- 

τοτέρων έσφραγισμένη σακκονλα ». « Εις τήν αυτήν σακκοϋλαν ενρίσκονται καί τό από 

μέρους τοϋ Έξουσιαστον τής Θεσσαλονίκης ’Ιωσούφ πέϊ ένσφράγιστόν του Τουρκιστί 

έν κεφαλαίοις μετά τών Μοναστηρίων Συνθήκης Γράμμα, καί τό τον αύτοϋ ράϊ που- 

γιουρονλδί, περί τής προσκλήσεως τών κατοίκων 'Αγιορειτών έκεΐσε ». ( Κώδ. 7, Ι.Κ., 

σελ. 136). 
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(Βασιλικόν Τερσανέ). Ένί λόγφ παρουσιάζει μεγάλην δραστηριότητα εις 
δλας τάς κυβερνητικός υποθέσεις, ώς πληροφοροΰμεθα εκ τών κειμένων τών 
Άγιορειτικών κωδίκων. Ό υιός του Άπτουραχμάν μπέης διετέλεσε μουτε- 

σελίμης τής Θεσσαλονίκης καί διοικητής (βοεβόδας) τής νήσου Λήμνου. 

ΡΙούνιον 4, τώ Άπτουραχμάμ πέη νίώ Ίσονφ μπέη διά χειρός Νικηφόρου, 

τών περί άπάντησιν τον άπαιτονμένον παξιμαδιού καί τών 470 τόσων γροσίων 
όπου μάς διόριζαν νά τώ μετ ρήσοι μεν, τόσον δι αυτά, όσον καί διά τήν ζήτη- 

σιν τοϋ παξιμαδιού, τώ έδόθησαν χάρις μέ συμφωνίαν διά νά γένη Ιλιάμι, ότι 

κατά τήν υψηλήν προσταγήν τό αΑγιον "Ορος δεν έχει νά δόση ούτε ϊστηρά- 

δες οντε μονμπαγιάδες ούτε παξιμάδια, όντως τώ έδόθησαν διά νά παραιτηθή 
από κάθε ζήτησιν αυτών γρόσια 750». (Κώδ. 4, Ϊ·Κ., φ. 165-166. Λογα¬ 

ριασμός I. Γ. Καυταντζόγλου 11 -5- 1808). Ό πατήρ του Ισμαήλ μπέης 
καί δ υιός του Γιουσουφ είναι οί μόνοι έκλεγέντες ώς ηγεμόνες τής Θεσ¬ 

σαλονίκης μέ τον βαθμόν του μπέη, διότι ήτο πασαλίκιον καί έχρημάτισαν 
εν αυτή μεγάλοι πασάδες, ώς δ Χουρσίτ, δ Ρεσίτ (Κιουταχής) ο Λομπουτ 
κ.ά. Ό Ισμαήλ μπέης τών Σερρών (δ πατήρ του Γιουσουφ) έξελέγη ώς 
ήγεμών τής Θεσσαλονίκης κατά Νοέμβριον του 1808, άλλ* έξεστράτευσε κατά 
τών Σέρβων καί έπετροπεύθη υπό άγνοδστου μοι ήγεμόνος καί του Γιουσουφ 
μπέη. Τήν 1 Αύγουστου 1810 τον διεδέχθη όριστικώς καί διετέλεσε μέχρι 
του θανάτου του πατρός του κατά Ιούλιον του 1813, δτε τήν ηγεμονίαν 
παρέλαβε τήν 1 Αύγουστου δ Μπεκίρ Πασάς, παρά τάς ένεργείας τών Αγιο¬ 

ρειτών όπως παραμείνη ώς Βαλής τού Σαντζακιού ό Γιουσουφ, τή υποδείξει 
τού Χριστοδού?ιθυ Μπαλάνου, τού μετέπειτα τραγικού τούτου θύματος κατά 
τό πρώτον έτος τής Έπαναστάσεως. Έκ τούτων καί έκ τής μεγάλης συγγέ¬ 

νειας του, φαίνεται δτι, δ μπέης αυτός ήτο πανίσχυρος εν Θεσσαλονίκη καί 
παρά τά ύποστηριζόμενα ουδέποτε άπεμακρύνθη τής πόλεως ταύτης μέχρι τής 

Έπαναστάσεως. Έξάδελφός του ήτο καί δ Ζαμπίτης Χασεκή Χαλλήλ αγάς 
τού Αγίου Όρους, επί τών ημερών τού όποιου συνετάχθη τό Τυπικόν «Συν¬ 

θήκη» τού 1810 καί συνέβησαν τά γεγονότα τής Έπαναστάσεως. Ό Χαλλήλ 
διετέλεσεν επίσης διοικητής (βοεβόδας) τής νήσου Λήμνου. Είναι φανερόν 
δτι άμφότεροι έπαιξαν σημαντικόν ρόλον κατά τήν Έπανάστασιν. Ανεξαρ¬ 

τήτως αυτού συνετέλεσαν εις τήν άποκατάστασιν τής τάξεως εν Άγίω Όρει 
διά τών έν Θεσσαλονίκη γενομένων τφ 1810 «ενσφραγίστων συμφωνιών». 

Άτυχώς δεν κατέστη δυνατόν νά συμβουλευθώ αύτούσιον τό κείμενον 
τής Συνθήκης αυτής έκ τών διατάξεων τής δποίας ανακύπτουν οπωσδήποτε 
τά αίτια καί τά γεγονότα τής έποχής εκείνης, διό παραθέτω σημεΐά τινα έν 

περιλήψει. 
Ή Ιερά Κοινότης μονιμοποιείται ώς Σωματεΐον καί Άνωτάτη Αρχή 

τού Τόπου, ύποχρέων δντων τών αντιπροσώπων τών Μονών νά Ιδρεύουν 
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διαρκώς εν Καρυαις (τή πρωτευούση χοΰ Αγίου "Ορους) μέ ενιαύσιον θη¬ 

τείαν καί νά επιλαμβάνωνται τής έπιλύσεως όλων των ζητημάτων του Τόπου. 

Την απολυταρχίαν του Σκευοφύλακας καί του Καθηγουμένου έν ταΐς Μοναΐς 
αντικαθιστά ή διοικούσα διμελής ή τριμελής Επιτροπή μέ τήν ύποχρέωσιν 
νά δίδη τή Μοναστηριακή Συνάξει είς τό τέλος του έτους απολογισμόν τής 
διαχειρίσεώς της, εν ανάγκη βιαζομένη υπό τής Εξουσίας είς τούτο. Ό 
αγάς του Τόπου δεν έχει τό δικαίωμα νά επιλαμβάνεται υποθέσεων άφο- 

ρωσών τούς μοναχούς άνευ τής παρουσίας Επιστάτου. Απαγορεύεται ή 
έπέμβασις καί άνάμιξις των κελλιωτών είς τά εσωτερικά των Μονών. Ρυθμί¬ 

ζονται αί διαφοραί των κελλιωτών, αντιπρόσωποι των οποίων παρέστησαν 
εις Θεσσαλονίκην κατά τήν σύνταξιν τών κεφαλαίων, ώς προς τάς απαιτή¬ 

σεις των άποχωρούντων προσώπων λόγφ άποζημιώσεως, τήν έκχώρησιν του 
κελλίου είς τρία πρόσωπα, τό δικαίωμα τής Μονής επί εγγραφής νέου προ¬ 

σώπου, τήν μή έξοδον αυτών είς τον κόσμον άνευ άδειας κ.λ.π. Τών ορια¬ 

κών διαφορών, αί όποΐαι υπήρξαν τό κυριώτερον κίνητρον τής ανωμαλίας 
εκείνης, διετάχθη ή κατάπαυσις επί ποινή έκτοπίσεως παντός ύποκινουντος 
τοιαύτην ύπόθεσιν διά κυβερνητικής διαταγής προς τον εν Άγίφ Όρει 
αξιωματικόν τής Ανακτορικής Φρουράς, Ζαμπίτην Χασεκή άγαν. Ή Εκ¬ 

κλησία προλαμβάνουσα τά πράγματα ήθέλησε νά θεραπεύση τήν κατάσταση 
άπό τού προηγουμένου έτους διά Πατριαρχικής Εξαρχίας εκ τών Μητροπο¬ 

λιτών Σαμακοβίου καί Περισσού, οίτινες άνέγνωσαν άφοριστικά γράμματα 
διά τούς ταραξίας εις τό Πρωτάτον. «877:60 (γρόσια) έξοδα γεγονότα 
ένεκα τον επίμαχου τόπου τής άναπανσίας ( άναλυτικώς) εξ ών 585:18 τω 
άπό Βαοιλενονσης έλθόντι μουμτζή έφένδϊ] κατά τον Σεπτέμβριον. — 80 τοϊς 
δυσίν άρχιερενσι τω τε άγίφ Σαμακοβίω και άγίω 'Ιερισσοϋ έξάρχοις τον 

αφοριστικού φιλοδωρία είς καφφέ καί ζάχαριν κατά τον Απρίλιον. ( Κώδ. 7, 

Ι.Κλ, σελ. 66, Έπιστασιακόν έτος 1809- 1810). 

Έν τούτοις ούτε αί συστάσεις καί πνευματικοί ποιναί τής Εκκλησίας 
ούτε αί κυρώσεις τής Εξουσίας Υσχυσαν νά εξαλείψουν τάς όριακάς διαφο¬ 

ράς ένεκα τής όσημέραι άξιοποιήσεως τών δασών καί τής άσαφείας τών 
συνόρων, τής προσωρινότητος τών όροσήμων (λίθος, δένδρον κ.λ.π.), κυρίως 
όμως έκ τής άντιθέσεως τών διαφόρων εγγράφων ή καί πλαστογραφήσεως 
αυτών. Διά τούτο καί αί διενέξεις έξηκολούθησαν πεισματωδώς καί μετά τήν 
συνθήκην τής Θεσσαλονίκης τοϋ 1810, καί δή μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, 

δλως δε παραδόξως έθηκε τέρμα είς αύτάς ό Β' παγκόσμιος πόλεμος. 

* 
* * 

Διά τών επακολουθούντων εξ κεφαλαίων δείκνυται, εν γενικαΐς γραμ- 

μαΐς, ή επί Τουρκοκρατίας γενική τού Όρους κατάστασις καί ή καταβλη- 
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θεΐσα προσπάθεια τών πατέρων προς διάσωσιν καί διατήρησιν αλώβητου 
τής Ηεράς ταΰτης Παρακαταθήκης. Δεν συμπεριελήφθη τό φορολογικόν 
ζήτημα, καθόσον εκτίθεται τούτο είς ιδιαιτέραν, υπό δημοσίευσιν, μελέτην 
μου, μετά πινάκων στατιστικής καί λοιπών ενδείξεων. 

Έν τελεί προσαρτώνται δύο πίνακες: α) γενικής άπογραφής τών κτη¬ 

μάτων, έσω καί έξω τού Άγιου Όρους, τού έτους 1764 καί β) άπογραφής 
τών μοναχών έν γένει καί λαϊκών τού Περού Τόπου μετά τής άναλογίας έκα¬ 

στου καί έν συνόλφ τού κεφαλικού βασιλικού φόρου, τών «χαρατζίων». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΠΟΥ 

1. Ό Διοικητής τών Μαδεμοχωρίων 
(Μαδέμ ίμηνί πίρ έφένδης). 

Κατά τά πρώτα εκατόν έτη άπό τής άναγνωρίσεως υπό τού Αγίου 
Όρους τής Τουρκικής κυριαρχίας (1480), δεν έχομεν ακριβείς ιστορικός 
πληροφορίας ώς προς τήν διοίκησιν τού Αγίου Όρους άπό κυβερνητικής 
πλευράς, καθόσον δεν είναι εϊσέτι γνωστόν αν σώζωνται τά πρώτα φερμά¬ 

νια τών Σουλτάνων Βαγιαζίτ καί Μουράτ καί άλλα παλαιά Τουρκικά έγγραφα. 

Ανεξαρτήτως τού επιτεύγματος τών Αγιορειτών, τής προνομιούχου δηλ- 

άναφοράς αυτών απ’ ευθείας είς τον Σουλτάνον δι* δλας εν γένει τάς υπο¬ 

θέσεις το)ν, ως έγίνετο επί τών Βυζαντινών Βασιλέων, δεν υπάρχει άμφιβο- 

λία, δτι άμα τή συμφωνίμ τής Θεσσαλονίκης, προ τής Άλώσεως, άνετέθη ή 
μέριμνα τής έπιτηρήσεως τού Αγίου "Ορους είς τον πλησιέστερον Τούρκον 
στρατιωτικόν διοικητήν* τοιούτος δέ ήτο ό «ενδοξότατος» άγάς τών Μαδε¬ 

μοχωρίων (Σιδηροκαυσίων), δστις φυσικφ τω λόγφ, ένεκα τής σπουδαιό- 

τητος τών μεταλλείων τού Στρατονίου, ήτο πρόσωπον ίσχυρόν μέ άξιόλο- 

γον φρουράν, υπό τάς διαταγάς τού ήγεμόνος ( μουτεσαρίφη - Βαλή) τής Θεσ¬ 

σαλονίκης, είς μεταγενεστέρους δέ χρόνους, τού Ισμαήλ μπέη τών Σερρών 
πατρός τού Γιουσούφ. Όργανωθέντος εΐτα τού διοικητικού συστήματος τών 
καταληφθέντων μερών είς διοικήσεις καί υποδιοικήσεις (καζάδες καί ναχιγέ- 

δες), τό "Αγιον "Ορος, ώς άναπόσπαστον γεωγραφικώς τμήμα τής Χαλκιδι¬ 

κής, έμεινε καί μετά τήν Άλωσιν προσηλωμένον διοικητικώς είς τό Σαντζά- 

κιον τής Θεσσαλονίκης καί είς τον Δήμον τών Σιδηροκαυσίων μέ έπο- 

πτεύοντα στρατιωιικώς επ’ αυτού τόν Διοικητήν τής ύποδιοικήσεως ταύτης 
(Ναχιέ), διατηρήσαντα άρμοδιότητάς τινας επί τού Τόπου μέχρι τής Έπα- 

ναστάσεως, δηλ. μετά τήν εγκατάσταση εν Καρυαις Τούρκου άξιωματικού 
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τής Ανακτορικής Φρουράς (Ζαμπίτου Χασεκή του Ότζακίου), μεθ* ού 
συνειργάζετο ατενώς και δή έν άνάγκαις. 

Ό τίτλος τού διοικητοΰ τών Μαδεμοχωρίων «ενδοξότατος» καί «πρώ¬ 

τος έφένδης» (Μαδέμ Ιμηνί πίρ έφένδης), τά δικαιώματα του καί αι άποδο- 

χαί, τά πρόστιμα (τζερεμέδες) καί τά δώρα, καθώς καί διάφορα ιστορικά 
περιστατικά, μάς πείθουν δτι ό αγάς τών Μαδεμοχωρίων (Ματέν άγασίς) 

ήτο ό πρώτος Τούρκος διοικητής του 'Αγίου "Ορους, έκτελών διαταγάς τών 
Ανακτόρων καί του Πασά τής Θεσσαλονίκης καί μερίμνων διά την άσφά- 

λείαν αυτού διά του στρατού καί Ιππικού τής έδρας του, μολονότι ό Τόπος 
κατά τδ δυνατόν διετήρησε την αυτοάμυνάν του, καθ’ δλον τό διάστημα 
τής Τουρκοκρατίας προς αποφυγήν έγκαταστάσεως έν τφ άγίψ Τόπο; αλλο¬ 

θρήσκων καί δή στρατιωτικών. 

Ή έδρα του (Κονάκι) εύρίσκετο όπου καί τά σωζόμενα σήμερον ερεί¬ 

πια του πΰργου επί τής δημοσίας όδοΰ 'Ιερισσού - Θεσσαλονίκης, ολίγον 
άνωθεν τής κωμοπόλεως τών Σταγείρων, παρά τό νεωστί ιδρυθέν ά'γαλμα 
του μεγάλου φιλοσόφου Άριστοτέλους, "Ισβορον τό πάλαι καί Γήσβορον ή 
Μαχαλές καλούμενης. Έκ τών σωζομένων αυθεντικών εγγράφων πηγών 
φαίνεται, δτι 6 Ματέν άγασίς διετήρει μεγάλας εγκαταστάσεις καί σημαντικήν 
δΰναμιν στρατού, ελέγχων τάς τρεις οδικάς αρτηρίας του 'Αγίου "Ορους : 
'Ιερισσοΰ - Σταυροί - Σερρών - Κωνσταντινουπόλεως, Στρατονίκης - Απολλω¬ 

νίας (Έγρί μπουτζάκ) - Θεσσαλονίκης καί Πρόβλακος - Πυργαδικίων - Όρ- 

μΰλιας - Κασσάνδρας * Καλαμαριάς - Θεσσαλονίκης. 

Εις τό διοικητήριόν του — φροΰριον — δέχεται πολλάκις πολυμελείς αντι¬ 

προσωπείας τών “Αγιορειτών δι* υποθέσεις των καί αποσπάσματα τής Θεσ¬ 

σαλονίκης (πασαλίδες) άνεφοδιάζων αυτά εις τροφάς καί πολεμικόν υλι¬ 

κόν κατά τάς επιχειρήσεις διώξεως αρματολών καί κλεφτών. Καί ό Πασάς 
τής Θεσσαλονίκης περιοδεΰων ή συνεκστρατεύων εκεί ευρίσκει καταφΰγιον 
καί ασφάλειαν, του διοικητοΰ (βοεβόδα) του Πολυγύρου σπανίως άναφε- 

ρομένου εις τά 'Αγιορειτικά έγγραφα. Έπί παραδείγματι δέχεται τούς Έπι- 
στάτας τής 'Ιεράς Κοινότητος μετ’ ακολουθών σεϊμένιδων έν ολφ άτομα 35 

καί τούς φιλοξενεί επί εβδομάδα ολόκληρον προς συμφιλίωσίν των μέ τούς 
67 πασαλίδες, οί οποίοι εσκόπευον νά εϊσέλθουν εις τό "Αγιον "Ορος έξ 
αιτίας περιθάλψεως υπό τών Μονών τών Υδραίων καί εξαγωγής δι* αυτών 
λαθραίως σιτηρών εϊς τήν Ευρώπην. Τά ύπερεκατόν ταΰτα πρόσωπα, εκτός 
τής φρουράς τού αγά, εύνόητον οτι προϋποθέτουν μεγάλας κτιριακάς εγκα¬ 

ταστάσεις. «67 πασαλίδες ήρχοντο εϊς τό'Όρος από τον Τανατζή ΙΤασά να κά¬ 

μουν τευτήσι (έρευναν ) διά τους κλέπτας καί άλλας συκοφαντίας τους οποίους 
έπήγαμεν εϊς τον Πρόβλακα καί τους έτείριάσαμεν μέ χέρι τον Σαλή αγά ( Ζαμ- 

πίτου Χασεκή του 'Αγίου "Ορους) εϊς τον ’Ίσβορον διά τό "Ορος και διά τά μετό¬ 

χια τον Πρόβλακος και έδο'οσαμεν άσλανία 2.260». (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 49). 
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«όταν έπήγαμεν νά ταιριάσωμεν τους πασαλίδες εϊς τον ’Ίσβορον 7 ημέ¬ 

ρας 35 άνθρωποι μέ τήν πότονραν μαζν (πολεμικόν απόσπασμα τής τοπικής 
του 'Αγίου "Ορους φρουράς ) έκάμαμενέξοδα ( τόσα)». ("Ενθ’ άνωτ., σελ. 49). 

«έδώσαμεν τον Ματέν αγά πεσκέσι ( φιλοδωρίαν ) δυο ωρολόγια μέ χέρι 
τον Παντελεήμονος γρόσια 102». 

«Εις σαράντα παράκλησαις όπου έδιάβασαν οί εφημέριοι τον Πρωτάτου 
μέ προσταγήν τών προεστών, διά νά έμποδίση ό άγιος Θεός τους πασαλίδες 
όπου έβούλοντο νά έλθουν μέσα, έδωσα άσλανία (γρόσια) δυο 2». (’Ένθ’ 

άνωτ., σελ. 57, 1773- 1774). 

Εις τό οχυρόν του φιλοξενεί καί τον ήγεμόνα τής Θεσσαλονίκης Γιου- 

σούφ μπέην, έξελθόντα είς περιοδείαν προς επιλογήν ταύρων έλξεως στρα¬ 

τιωτικών αμαξών. Είς χαιρετισμόν του (προσκύνημα) μεταβαίνει πενταμελής 
επιτροπή 'Αγιορειτών μετά δώρων : 

«Γρόσια 314 : 30, οσα διά τών πέντε προεστώτων, Προηγουμένου Ίβη- 

ρίτον Κυρίλλου, καί Μεθοδίου Προηγουμένου Χιλιανδαρινον, Γέρο - Διονυσίου 
Ξηροποταμινοϋ, Γαβριήλ Προηγουμένου Στανρονικητιανοϋ καί Γρηγορίον 
Λογιωτάτου τής τον Γρηγορίον σταλέντων είς προσκννησιν τον Ίσούφ πέϊ 

έως μαδέμια, μέ πασχεσλίκια άποφάσει τής Σννάξεως (—2 άρνία, 7 όκ. 

κηρόν εϊς λαμπάδας κλπ.)». (Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 155, έτος 1811-1812). 

Συμπράττει μετά τού Ζαμπίτου Χασεκή άγά έν 'Αγίφ "Ορει κατά του 
αρματολού Νικοτσάρα (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 41), λαμβάνει πρόστιμον τριών 
χιλιάδων γροσίων διά τούς φονευθέντας είς τήν μεθόριον τού 'Αγίου "Ορους 
(Κομίτσαν) Αθιγγάνους, επιστατεί κατά τήν εξαγωγήν τών κανονιών τών 
είς Πρόβλακα εργαζομένων 500 άνθρώπων (Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 105, 157), 

αναζητεί φυγάδας άδικοπραγήσαντας κατά τού τυράννου κλπ. (Ένθ* άνωτ., 
σελ. 102). 

Μετά τού άγά τούτου οι μοναχοί πολλάκις ήλθον είς προστριβάς έξ 
αιτίας αυθαιρέτων άπαιτήσεών του, τάς οποίας κατά περιόδους έξουδετέρω- 

σαν αϊ Μοναί διά τής προσφυγής των εις τά Ανάκτορα καί έκδόσεως υψη¬ 

λών ορισμών, θεωρητικώς τουλάχιστον, διότι έν τή πράξει πολλά ήδύνατο 
νά άσκήση καταθλιπτικά μέτρα εναντίον τών Αγιορειτών διά τήν έπιβολήν 
τών θελήσεών του, καί δή οσάκις ό έν Θεσσαλονίκη ήγεμών καί δ διοικητής 
τού 'Αγίου "Ορους ήσαν συμπαθοϋντες αύτφ, δτε έλευθερίαι καί άσυδοσίαι 
καθίσταντο λόγος ψιλός καί τύπος επί τού χάρτου μόνον. 

«Φερμάνι διά τον Ματέν άγασι νά μήν δίδω μεν άλογα, κάρβουνα καί 
άλλα.— Φερμάνι του Σουλτάν Μαχμοντ, όπου νά μήν δ ίδωμεν εις τον Ματέν 

άγασί σαμάν ονσουρου». ( Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. 338 ).— «Οί ματεντζίδες νά μή 
κόπτουν ξύλα καί κάρβουνα είς τούς τόπους τών μετοχίων τον "Ορους». 

(’Ένθ’ άνωτ., σελ. 340). 

Διοικητικώς ή περιοχή τού άγά τών Μαδεμοχωρίων έξετείνετο μέχρι 
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τής όριογραμμής τής χερσονήσου του ' Αγίου "Ορους εις Μεγάλην Βίγλαν 
είσέπραττε την δεκάτην των καρπών εκ των μετοχιων των Μονών Βατοπε- 

δίου, Ίβήρων και Χιλιανδαρίου, των κειμένων μεταξύ τής διώρυγος του 
Ξέρξου καί των συνόρων τού * Αγίου "Ορους (Φραγκόκαστρον - Κορφος 
Καμίτσης, ένθα φυλάκιον Τουρκικόν). Έκτος τής δέκατης, διά την οποίαν 
είχον καί διένεξιν, διότι έζήτει τον δεκατισμόν επί καταμετρήσεως των 
δεματίων καί ούχί κατά τό αλώνισμα, έλάμβανε καί το άχυρον διατροφής 
των ζώων τού φρουρίου · κονακίου του, «σαμαν ονσουρου», ως πιστούται 

έκ των ανωτέρω μνημονευθεισών καί άλλων πηγών. 

Οί *Αγιορεΐται ειχον άνειλημμένην ύποχρέωσιν έναντι τού αγά αυτού 
νά τον ειδοποιούν άμα τή εμφανίσει κλέπτου εν τοΐς όρίοις τού "Αθω ή 
πλοίου πειρατικού καί νά τού αναφέρουν καί την διέλευσίν του ακόμη. 

Επίσης ήσαν υποχρεωμένοι νά τον ειδοποιούν περί τού κατάπλου εις Δά¬ 

φνην κυβερνητικών σκαφών της βασιλικής αρμαδας και προ πάντων τών 
πλοίων τής Θεσσαλονίκης, δΓ αποστολής εκτάκτου πεζού ή ίππέως, προς 
επικοινωνίαν καί άναταλλαγήν πληροφοριών. Πολλακις ο εφοδιασμός τού 
άγαλικίου τών Μαδεμοχωρίων εγίνετο διά τού Ιίρόβλακος προς αποφυγήν 
τού παράπλου τού "Αθω, όστις ήτο επικίνδυνος δια τά ιστιοφόρα τής επο¬ 

χής εκείνης, ένεκα τών τρικυμιών καί τών ένεδρευόντων εις θέσιν «κλέφτικο» 

πειρατών, μετακινουμένων συνεχώς μεταξύ Θάσου καί Σκοπέλου. Γενικώς η 
επικοινωνία τού Τόπου μέ τον άγαν τών Μαδεμοχωρίων ητο μεγάλη, διότι 
τό "Αγιον "Ορος έχρησιμοποιεΐτο ώς κόμβος διακινήσεων τών Τουρκικών 
αποστολών δλων σχεδόν τών Σαντζακίων τής Ρούμελης προς Τσιάγεζι, Αί¬ 

νον, Δαρδανέλλια, "Ιμβρον, Λήμνον, Εύβοιαν, Σκιάθον καί τάνάπαλιν, όπως 
πληροφορούμεθα εκ τών κεφαλαίοον, φιλοξενούμενων διερχομένων Τούρκων, 

τών διαχειριστικών βιβλίων τής Ηεράς Κοινότητος. 

2. Ό Ήγεμών τής Θεσσαλονίκης. 

Τό πασαλίκιον τής Θεσσαλονίκης προ τής Έπαναστάσεως ήτο εν εκ 
τών δέκα έξ Σαντζακίων τής Ρούμελης μέ διοικητήν τον Βαλήν ή μουτεσα- 

ρίφην καλούμενον, συνήθως μέ τον τίτλον τού Πασά. Μολονότι δέν εθεω- 

ρειτο έκ τών μεγαλύτερων Σαντζακίων τού ’Οθωμανικού Κράτους ( τών τριών 
ιππούρίδων), διετήρησε κατά τήν μακραίωνα κατάκτησιν ιδιαζουσαν θέσιν 
καί υπεροχήν ώς «σκάλα» τών λοιπών, λογφ γεωγραφικής θεσεως, τούλιμενος 
μετά τού Ναυπηγείου (Βασιλικού Τερσανε) και τών μεταλλείων τής Χαλκι¬ 

δικής, υπαγόμενης εις τό έν λόγφ Σαντζάκιον. "Ενεκα τουτου εν Θεσσαλο¬ 

νίκη έχρημάτισαν έκ περιτροπής ώς ήγεμόνες διαπρεπείς διά τήν Τουρκίαν 
στρατάρχαι, ώς ό Ίμπραήμ Πασάς, δ Χουρσίτ, δ Ρεσίτ (Κιουταχής) και 
άλλοι περί τών οποίων ποιούμαι κατωτέρω ειδικήν μνείαν, εν καταλογφ. 
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Ό ήγεμών σπανίως ήδύνατο νά έκλεγή καί μέ τον τίτλον τού μπέη' 
τούτο εγένετο κατά τήν προ τής Έπαναστάσεως εικοσαετίαν διά τον. Ισμαήλ 
μπεην ηγεμόνα τών Σερρών ( 1808- 1810) καί τον υιόν αυτού Γιουσούφ 
μπέην (1810-1813), εις μέλη δηλ. παλαιάς οικογένειας τσιφλικούχων 
Τούρκων τής Θεσσαλονίκης. Ό Πασάς ή μπέης έφερε πάντοτε τον βαθμόν 
τού στρατάρχου καί διηύθυνε τάς έν τφ Σαντζακίφ πολεμικός δυνάμεις συμ- 

πράττων έν ανάγκη μετά τών λοιπών ηγεμόνων μέχρι τού Δουνάβεως, συνή¬ 

θως δμως μετά τών πλησιεστέρων. 

Τό δλον σύστημα από τε διοικητικής καί φορολογιακής πλευράς έν τφ 
Σαντζακίφ Θεσσαλονίκης καί τοΐς λοιποΐς ήτο καθαρώς στρατιωτικόν τιμα¬ 

ριωτικόν. Τιμάριον εγένετο πολύ ενωρίς καί τό προνομιοΰχον "Αγιον "Ορος, 

ένεκα τών πολυωνύμων υποχρεώσεων του προς όλους τούς έξουσιαστάς, από 
τού Σουλτάνου καί τού ήγεμόνος μέχρι τού τελευταίου κλητήρος καί θυρω¬ 

ρού, οιτινες ειχον ίδια έκαστος δικαιοόματα καί άποδοχάς χρηματικός καί 
άλλας. Αλλά καί από δικαστικής άπόψεως έξ ίσου καταθλιπτικόν υπήρξε τό 
σύστημα διά τον υπόδουλον Ελληνισμόν, διότι δ Μολάς, ό Μουφτής καί 
ό Καδής εις τό θεοκρατικόν καθεστώς τής Τουρκίας διεδραμάτιζον πάντοτε 
σπουδαΐον ρόλον, μετέχοντες τών φορολογιών καί δή τών ρουσφετίων επί 
πάσης ύποθέσεως τών ραγιάδων- 

Ό Βαλής διωρίζετο δι’ έν έτος, ήδύνατο δμως νά γίνη άναδιορισμός 
τούτου υπό τού Σουλτάνου καί 5Γ άλλα έτη ή τουναντίον νά έκπέση κατά 
τήν διάρκειαν τού έτους από δυσμένειαν. Ό διορισμός ή άναδιορισμός τού 
Βαλή, όπως καί ή άνάρρησις Σουλτάνου, εωρτάζετο ύποχρεωτικώς από τούς 
Τούρκους καί τούς ραγιάδες τού Σαντζακιού. Έν 'Αγίφ "Ορει έχορηγεΐτο 
υπό τής Ίεράς Επιστασίας ώρισμένη ποσότης φυσιγγίων (τεστέδες) καί 
έγίνοντο πυροβολισμοί καθ’ δλην τήν ήμέραν, καθ’ δν χρόνον έκρούοντο οϊ 
κώδωνες τών εκκλησιών. Πολυμελής αντιπροσωπεία έκ τών καλλιτέρων 
'Αγιορειτών άπεστέλλετο προς χαιρετισμόν (προσκύνησιν) τού ήγεμόνος εις 
Θεσσαλονίκην μετά βαρυτίμων δώρων, μεταξύ τών οποίων καθιεριοθη καί 
κηρός λευκός, 12 έως 15 οκάδες, εις λαμπάδας. Κατά τήν παρουσίασίν των 
εις τό ήγεμονεΐον προσήγον καί τούς τίτλους (χατιοσερίφια) μετά θερμής 
ικεσίας υπέρ τής άναγνωρίσεως καί διατηρήσεως τών προνομίων καί πλεο¬ 

νεκτημάτων τού Τόπου. 

«...Οί έκ μέρους πάντων τών ιερών ημών Μοναστηρίων άποστελλόμενοι 
εξ προϊστάμενοι, I. Μ. Μεγίστης Λαύρας Γέρων ’Άνθιμος, Βατοπαιδίου 
Προηγούμενος Γρηγόριος, Ίβήρων Προηγούμενος Θεοδόσιος, Χιλιανδαρίου 
Προηγούμενος Σαββάτιος, Δοχειαρίον Προηγούμενος Μακάριος και Φιλοθέου 
Προηγούμενος Ιγνάτιος, εξουσιοδοτούνται, όπως παρρησιασθώσιν έκεισε προς 
τον νψηλότατον ηγεμόνα Μπεκίρ Πασάν έφένδην ημών, καί προσκυνήσωσι 
την υψηλότητα του, και εμφανίσωσι προς τήν αυτόν εύμενεστάτην υψηλό- 
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τητα, τούς εις χεΐρας ημών προσκυνητονς βασιλικούς ορισμούς, τούς περιέ¬ 

χοντας τα ανέκαθεν ημών, κατ' έλεος βασιλικόν, μουαφιγέτια και προνομία, 

και ζητήσωσι την προστασίαν και νπεράσπισιν τής νψηλότητός του, εις την 
διατ?]ρησιν και διενέργειαν αυτών των μοναφιγετίων ημών και προνομίων». 

(Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 222, Αύγουστο; 1813). 

Μετά του ήγεμόνος συνειργάζοντο έν τη διοικήσει του Σαντζακιού 
εντόπιοι μπέηδες τσιφλικούχοι του Νομού κατέχοντες άπάσας τάς επικαίρους 
θέσεις, του Κεχαγιά, του μουσελίμη, του Ίστηρατζή, του μουμπαγιατζή, 

του μουζοΰρπαση κ.ά., ήκολοΰθουν όμως πολλάκις τον ήγεμόνα αδελφοί και 
στενοί συγγενείς του. Επίσης παρά του ήγεμόνος ελάμβανον διαταγάς και 
οι αγάδες των Δήμων Παζαροΰδας, Καλαμαριάς, Κασσάνδρας, ό μπαϊρα- 

κτάρης του Λογγοΰ (Σιθωνίας) και λοιποί βοεβόδαι. Εκτελεστικά όργανα 
του ήγεμόνος, του Μολά κλπ. έξουσιαστών ό κυβερνήτης τής άκτοφυλακίδος 
φρεγάττας μετά των τελωνιακών, ό τζοχατάρης, ό Χασναντάρης και οΐ κομι- 
στα'ι εκτάκτων νομαρχιακών διαταγών ( μουμπασίριδες) από τό περιβάλλον 
του Πασά του Μολά καί των μπέηδων. Εις την υπηρεσίαν του Πασά ήσαν 
καί "Ελληνες ώς γραμματείς, όπως ό Γεώργιος Κορίνθιος, ό Λασπάς κ.ά. 

καί ό τιμητικός προπομπός (καβάσης) «άπαλταδώρος» καλούμενος, επειδή 
έκράτει χρυσοΰν πέλεκυν κατά τάς επισήμους εξόδους του Πασά, ώς συμβολον 
τής ίσχυος αυτου. Όλόκληρον τό προσωπικόν είχε μεγάλας άπολαυάς χρημα¬ 

τικά; καί άφθονα δώρα. Χάριν των φιλιστόρων καταχωρώ παρά πόδας 
πίνακα χρονολογικόν διατελεσάντων εν Θεσσαλονίκη ήγενόνων μετά σχετικών 
τινων ιστορικών καί άλλων χρησίμων πληροφοριών εξ αυθεντικών πηγών, 

νυν τό πρώτον δημοσιευόμενων· 

1. Τανατζή Πασάς { 1773). 

«67 πασαλίδες ήρχοντο εις το ’Όρος κλπ.» ( βλ, κεφάλαιον καταδρομών 

εν τφ παρόντι). { Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 49). 

2. Μεημέτ Πασάς (1774). 
«Εις τον περσυνόν Μεημέτ Πασάν ατλάζια και τζόχες τον εδώσαμεν τή 

αυτή ήμερη άσλανία 156. — Αύγουστον 13 έτερος μονπασίρης από τόν Μεη¬ 

μέτ Πασά αδικίαν διά τόν Τούρκον έβραϊον πώς ήρχετο και ανάμεσα Χιλιαν- 

τάρι, ΚαραΙς και Ίβήρων έχάθη και τούς εδώσαμεν μέ χέρι του αγά και του 

Χασάν τζοχαδάρη άσλανία 310:60 (άσπρα)». (Ένθ’ άνωτ., σελ. 83-84). 

8. Χαλήλ Πασάς (1775). 
«Εις τόν Χαλήλ Πασά καί Κεχαγιά τον διά νά κάμη τό χάτι ίσρά μέ 

χέρι τον Έμίν χασεκή άσλανία 2.000.— Εις τον Χαλήλ πασά τόν ερχομόν 
και Ντίβαν έψέντη του έδόθη πεσκέσι ρουχικά καί άλλα μέ χέρι τον 3Ασέρη 
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(Εβραίου μονίμου επιτρόπου του *Αγίου "Ορους εν Θεσσαλονίκη) όταν 
ήτον οί προεστώτες μέσα άσλανία 208. — Ιουνίου 20, 1776 έπληρώσαμεν εις 
τόν Χαλήλ Πασά τζερεμέ καί εύγάλαμεν τούς κελλάριδες τής Όρμήλιας όπου 
τούς είχε χάψι (φυλακήν) ό Χασανΐκος ντονμές' άλα διά τά δέκατα άσλανία 
160». (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 87, 88, 124, 1775- 1776). 

4. Ίμπραήμ Πασάς ( 1777). 

«’Ιανουάριου 1, έπλήρωσα μέ χέρι τον Μουσταψά αγά (Ζαμπίτου Χασεκή 
του Αγίου "Ορους) εις τόν νέον Πασάν όπου ήλθεν άπό τόν Μορέα μέ χέρι 
τον Νικοδήμου Χιλιανταρινον άσλανία 1.300.—Αύγουστου 16 πηγαινάμενοι 
εις Θεσσαλονίκην μέ τούς δύο Γέροντας κυρ Θεοδόσιον καί κυρ Άβέρκιον έν 
πρώτοις τά όσα πληρώνομεν εις χεΐρας τον Άσέρη τό περσυνόν πεσκέσι τον 
Ίμπραήμ μπασά μέ χέρι τον Μουσταψά αγά άσλανία 160. — Τώ Ιδίω Άσέρη 
έπλήρωσα ένα σαήν διά τά καρφιά όπου εγραφεν ό Ίμπραήμ πασάς όλα 
άσλανία 3. — 30 πήχεις ψραντζέζικην τζόχα, 45 πήχεις άλατζαδένιον ατλάζι, 
4 πήχεις σανταλι: 1777 Αύγουστον 20 πεσκέσι δεύτερον τόν Ίμπραήμ Πασά 
δταν έπήγαμεν μέ χέρι του Άσέρη τό έπήγεν ό Ισμαήλ χασακής. — Μπογδά 
τευτήσι δεύτερον καί νά κάμη καί τό χάτι Ισρά μάς έπήρεν καί εφέτος ό 
Ίμπραήμ Πασάς μέ χέρι τοϋ Χασνατάρογλον καί Ισμαήλ Χασακή 1777 

Αύγούστον 24, άσλανία 1.200». (Ένθ’ άνωτ., σελ. 129, 165, 166). 

5. Χατζή Άμπτή Πασάς (1792- 1793). 

«45 άσπρα Ιουλίου 7 εις ένα αγώγι έως τό λιβάδι των Κασταμονιτών, 

δταν έπήγεν ό άγάς προς άντάμωσιν τον πασιτζαούση τον Χατζή Απτή 
Πασά, όπου ήλθε διά νά κάμη τευτήσι νά μήν εύγαίνη σιτάρι εις καΐκια». 

(Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. ρπς·' καί λογαριασμός Καυταντζόγλου, σελ. σδ', 1 

Όκτωβρίου 1792 ). · 

6. Μαχμούν Πασάς ( 1793). 

«(γροσια) 2.425: 24 διά 250 ανθρώπους διά Μαχμούτ Πασάν ροχούσια 

2.256 προς παράδες 43». (Ένθ’ άνωτ., σελ. σς’ (206), 13 Μαΐου 1793). 

7. Μούσα Πασάς (1801). 

«270 γρόσια Σεπτεμβρίου 6 εις τόν Πασάν βιγλιάτικα διά τοϋ αύτον 

( — του εν Θεσσαλονίκη Επιτρόπου Ίω. Γ. Καυταντζόγλου). — 475 γρόσια 
εις τόν αύτόν Μούσα Πασάν εις άπάντησιν μπονγουρδιον τον διά τεφτίσι 
κλεπτών τά μέν 400 προς τόν αυτόν Πασάν τά δέ κλπ. — 280 (γρόσια) εις 
τόν Κερίμ μπέην μουτεσελήμην διά βιλιάτικα κατά τόν Ιούνιον διά τον αύτον 
κλπ.». (Κώδ. 4, Ι Κ., φ. 40α). 
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Ό αύτός (1802* 1803). 
«200 γρόσια είς τον Μούσα Πασάν Θεσσαλονίκης δι άπάντησιν περί 

σεϊμέν άκτζεσί τοϋ Ρούμελ βαλεσϊ διά τον Νάνου» (υπέρ του Βανλή Μεχμέτ 
Πασά καί τά πληρώνει δ Καυταντζόγλου είς τον μουσελίμην Σελίμ μπέην 
δυο φοράς προς 270 καί 400 διά τεφτϊς άκτζεσί καί ποδοκόπι (άγιάκτερι) 

απεσταλμένου του Ροΰμελ Βαλεσί 9Αλή Πασά κ.ά.) ( Κώδ. 4,1.Κ., φ. 62β ). 

8. 3 Οσμάν Πασάς Τζεπετζής (1803-1804). 

«580 γρόσια τω νέφ μουσελίμη Κερίμ μπέη... 

300 τω Στανρω άπαλταδώρφ ετήσιον χρονικόν. 

570 τω Κερήμ μπέη μουσελίμη διά βιγλιάτικα τοϋ αυτόν Τζεπετζή 

’ Οσμάν Πασά τά δέ 300 διά τεφτίσι. 
675 τω αντώ Τζεπετζή Όσμάν Πασά κλπ.». (Ένθ9 άνωτ., σελ. 86β). 

9. Μονσταφά Πασάς (1804 -1805). 

«670 γρόσια τω Μονσταφά Πασά, νέω Βαλή... 

581 τω μουσελίμη Ίσοϋφ μπέ'ι. 
570 τω Άλή έφένδη μουσελίμη. 

400 τω αντώ Όσμάν Πασά διά τον Μουφτή ένεκα τεντησίου. 

585 τω Χοζρέφ Μεχιμέτ Πασά διά βιγλιάτικα καί τεφτίς άχτζεσί κλπ.». 

(Σΰνολον του κεφαλαίου τούτου γρόσια 14.498 : 57). (*Ενθ9 άνωτ., 

φ. 105α). 

10. Μούσα Πασάς {1805 -1806). 
«570 γρόσια τω νέω Βαλή Θεσσαλονίκης Μούσα Πασά προς τον μονσε- 

λίμην τον Κερίμ μπέην διά τεφτίσι κλεπτών κλπ.», 

(1.000 γρόσια ?αχμβάνει φιλοδοξίαν δ Χοζρέφ Μείμέτ Πασάς). ( Ενθ 

άνωτ., φ. 124α). 

Ό ίδιος (1806-1807). 
,570 γρόσια έτι τφ Κερίμ μπέη διά βιγλιάτικα καί τεφτίσι δια του 

Νάνου1 δοθέντα τή η' (8) Όκτωβρίον. 
670 τω Μούσα Πασά διά βιγλιάτικα καί τεφτήσι διά τον Ιδιον είς τους 

,αωζ’ (1807). 
200 δι’ εν μπονγιουρτί τής κηρύξεως τον πολέμου κλπ.». ("Ενθ* άνωτ., 

φ. 143α). 

1 Υποκοριστικόν τοΰ Επιτρόπου 'Αγ. “Ορους, άρχοντας Ίωάννου Γούτα Καυ¬ 

ταντζόγλου. 
25 - 5 - 1963 
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11. Όσμάν Πασάς και Χοζρέφ Πασάς ( 1807-1808). 

«6.560 γρόσια τω Όσμάν Πασά είς Θεσσαλονίκην διά τό σεφέρ ίμδατιγέ 

διά τον Νάνου. 

500 τοϊς Κασσανδρινοϊς διά τοϋ Νάνον δι έξοδα Ίσοϋφ πέγη. 

390:90 είς κουμπάνιες πειρατών βαλασίων, από των νοτίων Μοναστή- 

ρίων κατά την δρδινίαν την κοινήν. 

1.300 τω Βαλή Θεσσαλονίκης Χοζρέφ Πασά διά τοϋ Νάνον, ζητοϋντι 

βοήθειαν διά τον είς την εκστρατείαν πηγαιμόν του γρόσια 2.000. 

750 τφ Άπτουραχμάν πέγη νιω Ίσονφ πέγη δι άπάντησιν τον άπαι- 

τονμένον παξιμαδιού διά τοϋ Νάνου κατά τον καϊμέν του κλπ. συνολικώς 

21.750». ("Ενθ9 άνωτ., φ. 162β). 

12. Ισμαήλ μπέης των Σερρών (1808-1810). Τούτον κατά την είς 
Σερβίαν εκστρατείαν του φαίνεται άναπληρών καί ό Έσράφ Πασάς, «γρο- 

σια 824:15 άσπρα είς έξοδα καί φαγούραν των είς Σέρρας σταλ.έντων οκτώ 
προεστώτων κλπ. μετά τοϋ ζαμπίτου μας Χασεκή Χαλήλ αγά είς προσκύνη- 

σιν τοϋ εκεί πανενδοξοτάτου Ισμαήλ πέγ' έφέδη μας, διωρισθέντος παρά τοϋ 
Δεβλετίον ήγεμόνος τής Θεσσαλονίκης». (Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 21). Πιθανώ* 

τατα καί ό υιός του Γιουσούφ μπέης τον άναπληροΐ πλαισιοΰμενος ΰπο τοΰ 
υιοΰ του *Αμπτουραχμάν μπέη καί των «παρ' αντφ» αγάδων : *Αχμετ αγά, 

Σα'ίτ αγά, Ισμαήλ, Μουσταφά, Χαλίλ καί λοιπών. ("Ένθ9 άνωτ-, σελ- 25, 

67, 69). Ό Όσμάν Πασάς διατελεΐ ως «μουχαφίσης» είς Κάστρον Λήμνου. 

(Ένθ* άνωτ., σελ. 24). 

13- Γιου ο ουφ μπέης, νίδς τοϋ Ισμαήλ μπέη των Σερρών (1810- 

1813, άπό Αύγουστου είς Αύγουστον μίαν πλήρη τριετίαν, μέχρι τοΰ θανά¬ 

του τοΰ πατρός του ). Οί *Αγιορεΐται τή υποδείξει τοΰ Επιτρόπου αυτών έν 
Θεσσαλονίκη, Χριστοδούλου Μπαλάνου, έγραψαν ικετευτικάς όλοσψραγίστους 
αναφοράς είς τον Μποσταντζήμπασην, είς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην 
καί είς τον Μεγάλον Δραγουμάνον περί τής «καλής καί άρίστον αυτόν διοι- 

κήσεως» τον Σαντζακιού τής Θεσσαλονίκης αίτοΰντες τον άναδιορισμόν 

αΰτοΰ άλλ’ άπέτυχον’ έπαΰθη καί δ άείμνηστος Μπαλάνος τής Επιτροπικής 
αύτοΰ θέσεως, άνέλαβε δέ καί αΰθις δ 9Ιω. Γοΰτας Καυταντζόγλου. 

«"Ισον τοϋ όμοφωνητικοϋ όλοσφραγιστού των Εϊκοσιν Ιερών Μοναστη- 

ρίων Κοινού Γράμματος περί των πέντε ζητηθέντων άπό Θεσσαλονίκης Όλο- 

σφραγιστών άναφορών, υπέρ τοϋ εκεί ήγεμόνος Πανενδοξοτάτου Ίσοϋφ Πέγη 

έφένδη μας, μετά την άποβίωσιν τοϋ πατρός του Ισμαήλ πέγη έφένδη: 

Διά τοϋ παρόντος όλοσφραγ ιστόν κοινού όμοφωνητικοϋ Γράμματος γίνε¬ 

ται δήλον οτι μηννθέντες διά γραμμάτων άπό Θεσσαλονίκης, παρά τοϋ εκεί 
ενγενεστάτον άρχοντας, καί εφόρου τής καθ' ημάς Κοινότητος τοϋ Άγιου 

ΕΠΕΤΗΡΙ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Έτος ΛΒ’ 10 
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"Ορους, Κυρίου Χριστοδούλου Μπαλάνου, διά νά κάμω μεν πέντε όλοσφραγ ι¬ 

στούς ημών αναφοράς, μίαν προς τον Ύπέρτατον της Κραταιάς Βασιλείας, 
μίαν προς τους πολυχρονίους, καί ευμενέστατους αύθέντας τοϋ Κραταιοϋ Δε- | 

βλετίου, μίαν προς τον πανενδοξότατον Μποοταντζήμπαση αγά έφένδη μας, I 

μίαν προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, μετά τής περί Αυτόν 'Αγίας καί \| 

Ίεράς Συνόδου, καί μίαν προς τον Πανενδοξότατον μέγαν διερμηνευχήν τής | 

Κραταιάς βασιλείας, περί τής καλής, καί άρίστου διοΐκήσεοος τοϋ εν Θεσσα¬ 

λονίκη Πανενδοξοτάτου ήγεμόνος Ίωσονφ πέγη έφένδη μας, καί ϊκετικάς περί 
τής αυτόν εις τό έξής διαμονής, καί στερεώσεως, ώς τον πατρός αυτόν 3Ισμαήλ 
πέγη έφένδη άποβιώσαντος, έκρίνομεν κατά Κοινήν ημών γνώμην, καί οίκειο- 

θελή βούλησιν απαντες ημείς οί των είκοσιν Ιερών τοϋ 4Αγίου ”Ορους Μονα- 

στηρίων Προϊστάμενοι, οί σφραγίζοντες έν τώ παρόντι, ότι νά κάμωμεν ταύ- 

τας τάς πέντε [Ολοσφραγ ιστούς αναφοράς, καί νά σφραγίσω μεν αντάς, διά 
τών σφραγίδων τών 4Ιερών ημών Μοναστηρίων, καί άποστείλωμεν ταύτας 
έκεϊσε εις Θεσσαλονίκην, διά νά άποσταλώσιν έκεϊθεν είς τα μέρη, ώς ανω¬ 

τέρω άναφέρομεν. Διό έγένετο καί τό παρόν όμοφωνητικόν Γράμμα, δηλωτι¬ 

κόν τής κατά Κοινήν ημών γνώμην, καί οικειοθελή βούλησιν έκτελέσεως τών 
πέντε αυτών όλοσφραγίστων αναφορών, είς ενδειξιν καί ασφάλειαν: 

αωιγ' (1813) Ιουλίου ιδ' (14). 

"Απαντες οί τών εϊκοσιν Ιερών τον Άγιου ”Ορους Μοναστηρίων Προϊ¬ 

στάμενοι οί σφραγίζοντες έν τώ παρόντι βεβαιονμεν». (Κώδ. 7. Ι.Κ., σελ. 

221 καί 222. Δώρα του Γιουσούφ, εν σελ. 64- ’Απεποιήθη νά λάβη 2.000 

φλ<υρία ώς φιλοδωρίαν δι* ύπόθεσιν του * Αγίου "Ορους, Ένθ’ άνωτ., 
σελ. 222). 

14. Μπεκϊρ Πασάς (1813 -1814). 

«730 γρόσια προς τον είς Θεσσαλονίκην κατά τον Αύγουστον έλθόντα 
νέον ηγεμόνα Μπεκίρ Πασάν διά του Τζίτζη Νάνον ( Ί. Γ. Καυταντζόγλου ) 
κατά τον καϊμέν τον ( έκκαθάρισιν λογαριασμού ) ώς εξής...». ( Κώδ. Δ", Ι.Κ., 

σελ. 23, 61, 92). Μετ’ αΰτου συμπράττουν κατά τών πειρατών ό Σερασκέ- 

ρης Εύρίπου ’Αλή Μπέης Τραπουζανλής και δ Βελή Πασάς Βαλής τών 
Τρικκάλων. (Ένθ’ άνωτ., σελ. 56-60 και 58). 

15. Χουρσϊτ Πασάς (1816). 

«37.547 γρόσια είς πληρωμήν τοϋ μηρί μονπαγιέ προς τον Χουρσϊτ 
Πασάν διά τοϋ Τζίτζη Νάνου, ώς εξής (άναλυτικώς). 

10.000 γρόσια προς τον αυτόν Βαλήν τής Θεσσαλονίκης Χουρσϊτ Πασάν 
λόγφ άπαιτήσεως Βιλαέτ Ζαχιρεσί (τροφοδοσία του Νομού). 

913:60 είς χιδιέν προς τον Ίστηρατζήν τοϋ ίδιου Σαλή Κόρτζαν κλπ.» 

(σΰναλον κεφαλαίου γρόσια 57.410). (Κώδ. Δ', Ι.Κ., σελ. 129). 
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16. ΡεσΙτ Πασάς (Κιονταχής) (1816*1818). 

«270 γρόσια προς τον νέον Βαλήν τής Θεσσαλονίκης Ρεσιτ Πασάν, δια 

βιγλιάτικα». (Ένθ’ άνωτ., σελ. 127). 

17. Ίσοϋφ Πασάς (1818-1819). 

«γρόσια 29.159:48 είς πληρωμήν τον μηρί (μουπαγεά) μονπαγιέ προς 
τον Βαλήν τής Θεσσαλονίκης πρός τε τον έξωσθέντα καί προς τον έτερον 
ήδη ήγεμονεύοντα 3Ισούφπασα, διά τοϋ Τζίτζη Νάνου, ώς εξής: (Ένθ’ 

άνωτ., σελ. 217). 
7.465 τώ Πασά λόγω Βιλαέτ ζαχιρεσί... 
3.205 τώ νέω Πασά διά φιλοδωρίαν. 

3.792 : 60 διά καλέ πετελί είς δύο σφέρτα δοθέντα. 

500 τώ γραμματικώ τοϋ Πασά σιορ Αασπά». (Ένθ’ άνωτ., σελ. 214). 

18. Σελϊμ Πασάς (1819-1820). 

<τ948:30 γρόσια όσα τοϊς άποσταλεϊσιν είς Θεσσαλονίκην κυρ ’Ιγνατίω 
Προηγονμένφ ΦιΡ.οθεΐτη καί γέρο Σαμουήλ Άγιοπανλίτη, είς προσκύνησιν 
τον νέονΒαλή τής Θεσσαλονίκης Σελήμ Πασά, ώς έξής... (Κώδ. Δ', σελ. 248). 

3.837: 60. "Οσα έτι προσεφέρθησαν τώ ρηθέντι Βαλή τής Θεσσαλονίκης 
έπί λόγω προσφοράς κατά τον κορέντε τοϋ νυν Επιτρόπου τής Θεσσαλονίκης 

κύρ Άνθιμον (Ίβηρίτον), είναι δέ ώς έξής: 

2.625 είς μίαν ταπακέραν τώ νψει τον. 

600 είς εν ώρολόγιον τώ αύταδέλφω τον. 

250 είς τον Κεχαγιαπέη τον. 

250 είς τον χασνατάρην τον ομοίως. 

120:60 είς φιλοδωρίαν καβάσιδων, τζαονσάδων καί καφετζήδων». 

'Ο ϊδιος Σελϊμ Πασάς ( 1820- 1821). 

«810 γρόσια εις Βιγλιάτικα τρεις φοραις δοθέντα, πρός τε τον Σελήμ 
Πασά, Άχμέτ μπέη καί Ίσούφ μπέη τών μουσελίμηδων άνά 270 γρόσια». 

(Κώδ. 25δ, σελ. κθ'). ('Ο Ουνούρ Πασάς διατελεΐ ώς εξόριστος εις Λήμνον 
και επικοινωνεί μετά του Ρεσιτ Πασά Βαλή τής Ροΰμελης, σελ. κβ )· 

19. Αομπούτ Πασάς (”Αμπτο Λομποντ Μεχμέτ Πασάς) (1821- 

1823. Ό καταστείλας μετά του Μπαϊράμ Πασά την Έπανάστασιν έν Μακε- 

δονίφ έλθών εις συνθηκολόγησή μετά τών 'Αγιορειτών )· Περί τοΰτου συνο- 

πτικώς έν τώ παρόντι κατωτέρω. 

20. Μονχαρέμ Πασάς ( 1824). 

21. Ίμπραχήμ Πασάς (1825). 
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22. Χουσεΐν Πασάς { 1826 ). 

23. 'Ομέρ Πασας ( 1826). ("Έγγραφον 6 Μαΐου 1826 Αρχείου Μ. 

Λαύρας). 

24. Χατζή Μονοταφά Πασάς ( 1828 ) 

3. Ό Μποσταντζημπασης. 

Ούττος εκαλείτο δ αρχηγός της "Ανακτορικής Φρουράς του Σουλτάνου, 
ητις άπετελεΐτο εκ πεντακοσίων περίπου επίλεκτων στελεχών αξιωματικών 
και στρατιωτών εκλεγόμενων — από τής συστάσεως υπό του Σουλεϊμάν του 
Α' Κανουναν! του νέου στρατού — μεταξύ τών Γενιτσάρων. 

Την προσωνυμίαν του δ Μποσταντζημπασης εκέκτητο εκ τού τόπου 
τής διαμονής του. Κατά τον αείμνηστον καθηγητήν μου "Αθανάσιον Παν- 

τοκρατορινόν Σχολάρχην τής "Αθωνιάδος, ή λέξις μποστάν ερμηνεύεται 
εν προκειμένφ κήπος όπωροφόρων δένδρων καί ούχί έ'κτασις καλλιέργειας 
πεπονοειδών (μποστάνια) ώς εκλαμβάνεται υπό τινων- Εις τον περιβάλ¬ 

λοντα τά "Ανάκτορα δενδρόκηπον ήτο έγκατεστημένον τό Άρχηγειον του 
Μποσταντζήμπαση μετά τών ύπ* αυτόν αξιωματικών, «Χάς-Ότζάκι» κα- 

λοΰμενον. "Η κατάληξις -τζής σημαίνει τό επιτήδευμα τό δέ «πασης», τον 
επάνω εις ολους (Κατεπάνω ■ Καπετάνιον), επομένως ή λέξις σύνθετος, 

Μποσταν - τζή - πασης. 

Μέ προϋπηρεσίαν Δημάρχου Κα>νσταντινουπόλεως δ Μποσταντζημπασης 
ήτο πρόσουπον πανίσχυρον καί άφωσιωμένον εις τον Σουλτάνον, ούτινος 
διετέλει σύμβουλος έφ* όλων τών υποθέσεων του Κράτους. Εις τούτον «ό 
Τόπος παρά τής Βασιλείας δεδώρηται», ώς τιμάριον φυσικά, ώς δείκνυται 
εκ τών κεφαλαίων τών χαρατζίων (Κώδ. 35+Κώδ. 4δ, Ι.Κ. ). "Εκτός τών 
άλλων δ Μποσταντζημπασης ελάμβανε καί ετήσιον μισθόν «άγαλίκι» κυμαι- 
νόμενον κατά έποχάς μεταξύ 1500 καί τριών χιλιάδων γροσίων ετησίως. 

«1780 ^Ιουλίου 25: τά όσα έδώσαμεν εις τό μιρϊ 
25 Ιουλίου : τό κρέας άσλανία.(γρόσια) 1.500 

διά τό τζέπι χονμαγί. » 7.000 

διά τό κιρμπάσι. » 666:80 

εις τό κελεντερμπαχτζεσί. » 368 

τζόχα άχτζεσι  . » 5.309 : 90 

Σονμα. » 14.844:50 

1 Συνέχειαν διατελεσάντων ηγεμόνων έν Θεσσαλονίκη, κατά τά ετη 1849- 1854, 

ί'δε εις μελέτην μου Αγώνες καί θυσίαι, Άθηναι 1962, σ. 56. 
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τον τερεκετζή.(γρόσια) 50 

τφ μεγάλω γραμματικφ . » 20 

τώ μικρφ γραμματικφ. » 10 

τφ Άχμέτ έφένδη. » 10 

τφ καψετζή. » 5 

χαμαλιάτικα εις αυτά. » 1 

Σούμα. » 14.940 ~ 

έξοδα τοϋ μποχτζά. » 334 

έβέλ ταξίλ φερμάνι. » 258 

χισμέτι τοϋ μπουγ ιουρτίον τών χαρατζίων. » 40 

τών τζοχαντάριδων. » 20 

άσλανία 15.592:50 

εις τον Μποσταντζήμπασην διά τό άγαλήκι όπου έπήραμεν . . . 2.100 

και πεσκέσια εις τον αυτόν .. 50 

εις τό φερμάνι όποϋ σνκώνει τάς κρίσεις από Θεσμικής .... 300 

Σου μα. 18.042:50 

ήτοι δεκαοκτώ χιλπάδες τεσσαράκοντα δύο γρόσια (τό κείμενον 
«έβδομήκοντα δύο» κατά λάθος). (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 272-273. ’Ίδε καί 
Κώδικα Ι.Κ., 35, σελ. 135 έτους 1807 - 1808 πίνακα αναλυτικόν καταβλη- 

θέντων «εις τό ιερόν Ότζάκι τών Πόσταντζίδων...»). 

"Έναντι καθιερωθεισών διά Βασιλικού Διατάγματος χρηματικών παρο¬ 

χών εις τό "Αρχηγειον τής "Ανακτορικής Φρουράς παρά τών "Αγιορειτών, 

άπελάμβανον ούτοι τής προστασίας τού "Αρχηγού, δστις εθεωρείτο δ μεγα¬ 

λύτερος από Κυβερνητικής πλευράς προστάτης τοϋ Τόπου καί δ εισηγητής 
επί τών διαφόρων ζητημάτων τών μοναχών εις τον Σουλτάνον, εν συνεν- 

νοήσει πολλάκις μετά τών αρχόντων τού Φαναριού, Εκκλησιαστικών παρα¬ 

γόντων καί Εφόρων τού "Αγίου "Όρους, δΓ ών κατά κανόνα έχρηματίζετο 
υπό τύπον φιλοδωριών καί προστίμων, άναλόγως τών περιστάσεων. 

Κατά την Έπανάστασιν ώς τόπος διαμονής τής "Ανακτορικής Φρουράς 
φέρεται δ «Δολμά - Μπαξές», ιδιαίτερος ασφαλώς οίκος παρά τά "Ανάκτορα 
(Κώδ. 4δ, Ι.Κ., σελ. 161, έτος 1819- 1820). Ό Μποσταντζήμπασης έπε- 

δίωξε νά τιμωρήση παραδειγματικώς τούς 'Αγιορείτας διά τής αποστολής 
είκοσιπέντε μποσταντζήδων Γενιτσάρων εις "Αγιον "Όρος, κατά δέ τάς 
παραμονάς τής Έπαναστάσεως επεχείρησε νά ύπαγάγη τον ιερόν Τόπον εις 
τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών, δπερ άπετράπη τότε υπό τού Πατριάρχου 
Γρηγορίου τού Ε' προσωρινώς, έγένετο δμως τούτο μετά την κατάργησιν 
τοϋ Τάγματος τών Μποσταντζήδων ( 1826) καί ιδίως μετά την άποχώρησιν 
έξ "Αγίου "Όρους τοϋ Τουρκικού στρατού (1830). 

"Η θητεία τοϋ "Αρχηγού ήτο ενιαύσιος, ήδύνατο εν τούτοις νά παρα- 

ταθή καί διά περισσότερα έτη, δπως π.χ. τοϋ "Απτουλάχ αγά, διατελέσαντος 
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επί μίαν συνεχή πενταετίαν, 1810-1815. Τοιαΰτα πρόσωπα Μποσταντζή- 
μπαση, έκ των οποίων κατά τό πλεΐστον εις δύσκολους περιστάσεις, ένεκα 
καταπιέσεων των εξουσιαστών της Θεσσαλονίκης, έξήρτησεν ό Τόπος εξ 
ανάγκης τάς τύχας του, άναφέρονται τά εξής: Ισμαήλ αγάς 1801- 1802, 
Μεϊμέτ αγάς 1802 -1803, *Αχμέτ αγάς 1805 -1806 (Κώδ. 3δ, Ι.Κ., σελ. 90), 
Σιακίρ μπέης 1806- 1807 (σελ. 119), Σαλή άγάς 1807- 1808 (σελ. 139), 

Όμέρ αγάς 1808 - 1809 ( Κώδ. 4δ, Ι.Κ., σελ. 7 ), Άπτουλάχ άγάς 1810-1815 
("Ενθ’ άνωτ., σελ. 41, 67, 82, 95, 98), Κιουτσούκ έψένδης 1815-1816 

(’Ένθ’ άνωτ., σελ. 118), Τμπραχήμ άγάς 1818-1819, Καρά Όσμάν 1823, 
«700 γρόσια εις ένα ώρολόγιον μενελίδικον τόν Καρά Όσμάν Μποσταντζή- 
μπαση και διά τόν μαδέ των χαρατζίων και διά νά άσηκώση τόν Σαρίρ έφέν- 

δην (Ζαμπίτην) από τό ’Όρος». (Κώδ. 4δ, Ι.Κ., σελ. 195), Τατάρ Όσμάν 
άγάς 1826 (’ΑρχεΙον I. Μ. Μ. Λαύρας Κώδ. 6, άριθ. 41). 

Πλήν του Ζαμπίτου του Άγιου Όρους, οστις διωρίζετο παρ* αύτοΰ έκ 
των άξιωματικών του Ότζακίου, είχε σημαίνουσαν γνώμην καί επί του 
διορισμού των Νομαρχών Βαλήδων καθώς καί του αγά των Μαδεμοχωρίων. 
Εις τήν μεγάλην κατ* έτος εναλλαγήν των προσώπων των Μποσταντζήμπαση 
άντί προστατών οί ΆγιορεΤται άντίκρυσαν πρόσωπα άνελεήμονα, των οποίων 
ή μεταστροφή ήτο τό πλέον δυσχερές έργον. Προς τούτο έπεστρατευοντο 
οί Άρχοντες καί Εκκλησιαστικοί παράγοντες κατέφευγον εν ανάγκη καί εΐς 
άπειλάς εγκαταλείψεως του 'Ιεροΰ καί Άγιωνυμου Τόπου. 

4. Ό Ζαμπίτης Χασεκή άγάς του Τόπου. 

Κατά τάς διαπραγματεύσεις τών ιθυνόντων Προϊσταμένων του Όρους 
μετά του Μποσταντζήμπαση προς διατήρησιν «τών άπ αρχής σουρουτίων 
τον μουαφιγετιοϋ των», εκρίθη εύλογον νά διορισθή εις τών αξιωματικών 
τής φρουράς, ώς Διοικητής του Άγιου Όρους, πρώτιστον μέλημα του 
οποίου θά ήτο ή προάσπισις τών προνομίων καί συμφερόντων τοΰ Τόπου 
καί τών κτήσεων αΰτοΰ. Ώς έδρα τοΰτου ώρίσθη ή Θεσσαλονίκη, άφ’ ενός 
μέν διά νά ευρίσκεται πλησίον τών άδικοΰντων καί νά προλαμβάνη τά ζητή¬ 
ματα, άφ* ετέρου δέ διότι οί πατέρες άπέφευγον έπιμελώς τήν έγκατάστασιν 
αλλοθρήσκων εν τφ ίερφ αυτών Τόπφ. Άξιοσημείωτον είναι δτι ή Κυβέρ- 

νησις ενεργεί έν προκειμένφ έκεΐνο μόνον τό όποιον οι μοναχοί υποδει¬ 

κνύουν καί δέχονται, κατά τό παράδειγμα τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, 
αποφεύγει δέ από περιωπής τήν παραβίασιν τών καθεστώτων. Ούτως εγέ- 
νετο ό πρώτος διορισμός — στρατιωτικού τότε—Διοικητοΰ του Όρους εΐς 
άγνωστον εΐσέτι δι’ ημάς χρόνον, πιθανώτατά περί τά μέσα του ΙΤ' αΐώνος. 

«...Παρεκάλεσαν οί αυτοί καλόγηροι νά διορισθή έκ μέρους τον Ότζα- 

κιοϋ ένας φιλοραγιάς χασακής, διά νά τους διαψυλάττη από συμπιπτούσας 
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ενοχλήσεις καί αδικίας διατριβών εις Θεσσαλονίκην έχων καί τα έξοδα των 
έξ αυτών κατά τόν διά βασιλικού χατίου προεκδοθέντα ορισμόν, άποψαινόμε- 
νον τό νά μην ενοχλούνται έκ μέρους τών βαλέδων της Θεσσαλονίκης καί 
καδήδων διά διορισμού πονπασίρηδων καί άλλοιν μέσων...», (Κώδ. 4δ, Ι.Κ., 

σελ. 22, Γενικόν Χάτι Μαχμοΰτ, 1809). 
Δεν υπάρχει άμφιβολία, οτι εκ τής τοποθετήσεως ταΰτης ωφελήθησαν 

οί Άγιορειται, αλλά δεν ήδυνήθησαν τελικώς νά άπαλλαγουν άπό τάς επή¬ 
ρειας τών Θεσσαλονικέων εξουσιαστών, καίτοι ύποστηριζόμενοι διά βασιλι¬ 
κών διαταγών περί απαλλαγής των «άπό άβαριζια και λοιπά δοσίματα και 
άλλας απαιτήσεις λόγφ σεψά γκελδί, Ιμδαδιγέ βιλαγετιοϋ καί μεντζιλιον καί 
μπαϊράκ σεϊμέν, κιουρέκ κασμά άχτζεσί, καί τευτησίου τών εκκλησιών και 
άλλων τούτοις όμοιων μέσων άδικιών» (’Ένθ’ ανωτέρω), δηλ. τών επαρχια¬ 

κών φόρων καί άλλων πολυωνύμων οικονομικών υποχρεώσεων του Τοπου 
προς τούς δυνάστας. Ή κατάστασις άνασταλεΐσα προσωρινώς έπανελήφθη 
δριμΰτερον διά παραβιάσεως τής θρησκευτικής άσυλίας καί ίερότητος τών 
Καθιδρυμάτων, επί διαφόροις προφάσεσιν μέ έπιδρομάς καί εκβιασμούς καί 
βασανιστήρια του χειρίστου είδους. 

Ένομισθη τότε οτι ή μεταφορά τής έδρας του Ζαμπίτου Χασεκή έκ 
Θεσσαλονίκης εΐς Άγιον ’Όρος θά εΐχε θετικώτερα αποτελέσματα και εζη- 
τησαν άπό τόν Μποσταντζήμπαση «νά διορίζεται κατ έτος εις την είσοδον 
του Μαρτίου έκ μέρους του Ότζακιοϋ εις ύποληπτικός και πιστός χασακής 
προς δν νά έγχειρίζωνται τά άπερ ύπεσχέθησαν γρόσια μακτον καί αντάλλα¬ 

γμα μουπαγεά» κ.λ.π-, προτιμήσαντες τήν έγκατάστασιν έν τφ Τόπω του 
ασεβούς τυράννου αντί τής έρημώσεως τών Μονών εκ τών συνεχών κατα¬ 

πιέσεων καί επιδρομών, επί τή ελπιδι και παλιν οτι θα έθεραπευετο επι 
τέλους ή θλιβερά κατάστασις ή οδηγούσα εΐς τό χείλος τής άβυσσου τάς 
περισσοτέρας Μονάς, τινάς δέ έξ αυτών καί εΐς πλήρη διάλυσιν. 
Ή ακριβής χρονολογία μεταφοράς τής έδρας του αγά εκ Θεσσαλονίκης 

εΐς Ιίαρυάς Αγίου Όρους, μάς εΐναι επίσης μέχρι του παρόντος άγνωστος. 
Πράξεις Χασεκή κατά τόν ΙΤ' αιώνα δεν συνήντησα κατά τάς ερευνάς μου, 
ένφ άντιθέτως κατά τόν ΙΖ' αιώνα υπάρχουν πλεισται οσαι μικτής διοικη· 
σεως καί έκδικάσεως διαφορών τών Αγιορειτών, υπό τής Κοινής Συνάξεως 
καί του αγά, ιδίως άπό του 1650 καί εξής. (1661 λειβαδογενείου Ι.Μ.Μ. 
Λαύρας, 1686 δικαστική περί του Κοινού ΰδατος Καρύων, 1693 επιδρομής 
κατά του Μπεϊλικίου κ.ά-, συνάγεται δέ καί έκ διαπραχθέντων φόνων αγάδων 
έν τφ Τόπφ). Αί αρμοδιότητες του Τοΰρκου Διοικητοΰ έν Άγίφ Όρει δια¬ 
γράφονται εΐς συνταχθέντα υπό τών πατέρων Κανονισμόν, τόν όποιον ώφει- 
λεν οΰτος νά ύπογράψη κατά τήν άνάληψιν καθηκόντων, ώς ακολούθως: 

«1760 Ιουνίου 1. Μέ τό νά στείλη ό ενδοξότατος Μποσταντζήμπασης 
τόν ΛΑλή άγαν, όπου έζητήσαμεν ήλθεν εις τό "Αγιον ’Όρος χωρίς να έξο- 
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διάση οίκεϊον τον μηδ' οβολόν, αλλά ή Μέση εκαμεν ολα τά έξοδα είς την 

έξωσιν τον πρώην αγά καί εις την άποκατάστασιν τον νυν Άλή αγά. και διά 

νά έλθη το δίκαιον εις τον τόπον τον δηλαδή τά ρηθέντα έξοδα γρόφομεν τάς 

παλαιάς συνήθειας τον * Αγιον *Ορους. 

3Εν πρώτοις ο αγάς μή κόμη καμμίαν κρίσιν μόνος τον ή νά πέρνη τίπο¬ 

τες ή νά παιδεύη χωρίς και την θέλησιν τον Ναζήρη και των λοιπών Γερόν¬ 

των. Τούς σεϊμένιδες νά μή πέμπη πουθενά χωρίς τήν θέλησιν των ρηθέντων 

προεστών. "Οταν νπάγη ό αγάς είς τήν Θεσσαλονίκην νά πέρνη μόνον δέκα 

γρόσια διά τον κόπον τον καί ονχί περισσότερον. Είς τό καυκί των Καρεών 

δταν νπάγη διά καμμίαν νπόθεσιν νά θεώρηση ή νερόν ή άλλο τι νά πέρνη 

μόνον πέντε γρόσια ποδοκόπι και ονχί πλέον. Είς δέ των τόπων των Μονα- 

στηρίων δταν κραχθή διά τοιαύτας υποθέσεις νά πέρνη μόνον δέκα τόν κόπον 

του και ονχί πλέον. Εϊτι δέκατον ήθελε τύχη νά μήν μετέχη τίποτες αλλά καί 

τά άνωθεν εισοδήματα νά είναι δλα τής Μέσης, και νά έχη μόνον νά πέρνη 

αυτός δυο χιλιάδες άσπρα τόν μήνα καί δσα χαρατζοχάρτια ήθελε γράψη νά 

είναι έδικά τον. πλήν από δύο παράδες τό ένα καί πλέον ονχί. Μποκτζαλίκια 

καί άβαγέτια νά λείψονν. καί από τάς ανεγέρσεις των εκκλησιών νά μή ζητή. 

Εις θάλασσαν ή είς έγκρεμισμόν δέδρου ή όσπιτίου ή είς φωτιάν τύχη τίνος 

θάνατος νά μή πέρνη τίποτες. Εί δέ καί φονενθή τινάς υπό ανθρώπου νά πέρνη 

μόνον ένα φλωρί καί νά είναι εδικόν τον καί νά τόν καταγράφη. Καφφέ οκάδες 

τέσσερες καί ζάχαρι οκάδες πέντε καί πλέον ονχί. Αυτά άπαντα τά υπόσχεται 

ό Άλή αγάς καί νπέγραψεν οίκείαις χεοσί». ( Άρχεΐον Ι.Μ.Μ. Λαύρας). 

Εύνόητον δη οι δροι της συμφωνίας αυτής ταχέως μετεβλήθησαν καί 
ή μέν μισθοδοσία του άνήλθεν εις τό ποσόν των 2.500 καί 3.000 γροσίων 
έτησίως, ώς εξάγεται έκ των διαχειριστικών βιβλίων της 'Ιεράς Κοινότητος 
(Κώδ. 5, 1773- 1778), ζάχαρις καί καφές ηύξήθησαν είς τό δεκαπλάσιον, 

προσετέθη τό έξοδον του καπνού 80 έως 90 οκάδες έτησίως καί άλλα πολλά, 

εικόνα των οποίων παρέχει είς τόν φιλίστορα τό κεφάλαιον «Φαγούρα τον 

Μπεϊλικίου» έν τοις σωζομένοις καταστίχοις τής Ίερ. Επιστασίας 'Αγίου 
"Ορους. Έν τοΰτοις κατόπιν ενεργειών τών “Αγιορειτών ύπεβιβάσθη ο ετή¬ 

σιος μισθός του αγά είς 300 γρόσια έτησίως καί εις τό ποσόν αυτό παρέμει- 
νεν καθ’ όλην τήν προεπαναστατικήν εικοσαετίαν 1800-1821, μέ αμοιβήν 
του ενός καί μόνου ακολούθου αυτού, γραμματέως ή καφετζή 40 γροσίων 
έτησίως. "Αν καί ή αμοιβή του αυτή υπήρξε μηδαμινή, τά χορηγούμενα 
δώρα χρηματικά καί άλλα ύπερέβαινον κατά πολύ τόν αρχικόν μισθόν τών 
3.000 γροσίων, άλλ* επί τέλους έχορηγοΰντο ταύτα διά πραγματικάς εξυπη¬ 

ρετήσεις καί ευκολίας καί παραβλέψεις του καί μεσιτείας προς τά ύπεροχικά 
πρόσωπα, κατά τάς διαφόρους περιστάσεις καί άνάγκας του Τόπου. 

Τό "Ανιόν “Όρος μετά τήν 1 Οθωμανικήν κατάκτησιν 153 

(Προς τούς έν Κωνσιαντινουπόλει Επιτρόπους 
τής 'Ιεράς Κοινότητος). 

(Περικοπή). «...Διά τόν άγαν μας πολλάκις σάς έγράψαμεν νά μάς 

σημειώσητε πόσα τον έσυμφώνησαν αυτόν, καί δεν μάς έγράψατε, οϋτε μάς 
άπεκρίθητε. 60εν προλαβόντως γενομένης σννάξεως τον ένεχειρίσαμεν τριακό¬ 

σια γρόσια <5ίά τόν μισθόν τον, καί άλλα τριακόσια τον έδώσαμεν ίνκράμι, 

καί ενχαριστήθη πολλά, καί έπειδή μάς έγράψετε δτι καλήτερος από αυτόν 

άλλος δεν είναι, έμεινε καί διά τόν ερχόμενον χρόνον, καί νά τον έλθη εν 

γράμμα άπό τόν χοτζά 3 Ορχάνην νονθετικόν καί συμβουλευτικόν, δτι να απερνά 

καλά καί ήγαπημένα μέ τούς προεστώτας όλους, διά νά ήμπορέση να εχη τό 

ψωμί τούτο καί είς άλλους ακόμη χρόνους δταν φανή ευάρεστος...». (Κώδ. 

2ςη Ι.Κ., σελ. 147, ή χρονολογία εκ τών επομένων εγγράφων 1784). 

Ή κατοικία τού Ζαμπίτου Χασεκή ήτο ταπεινόν οίκημα συνεχόμενον 
τού σωζομένου παρά τό Πρωτάτον πύργου διασκευασθέντος έσωτερικώς ηδη 
καί κατά τάς επάλξεις διά τήν στέγασιν τής Βιβλιοθήκης τής Κοινοτητος και 
τών "Αρχείων καί εκαλείτο «Μπεϊλίκιον». Τό ισόγειον τού πύργου έχρησι- 
μοποιεΐτο ως φυλακή είς τήν οποίαν πολλοί τών μοναχών, προϊστάμενων 
καί επιστατών έστέναξαν καί εμαρτύρησαν βασανιζόμενοι ύπο τών πασαλι- 

δων, ήτοι τών εκτάκτων στρατιωτικών αποσπασμάτων τού Βαλή τής Θεσ¬ 

σαλονίκης, προωρίζετο πάντως διά τούς συλλαμβανομένους κακοποιούς. 
“Ο δεύτερος όροφος έχρησιμοποιείτο ως όπλοστάσιον καί πυριτιδαποθήκη 
( μπαρούτ · χανές) καί οί έτεροι δύο όροφοι ώς πολεμίστραι καί πλαγιοφυ¬ 

λακή προστασίας τού Μπεϊλικίου καί τού συνεχομένου «Κοινού Οσπιτίου 

τής Λόντζας», ήτοι τής Συνοδικής αιθούσης τής 'Ιεράς Κοινότητος. 

Ή ασφάλεια τού αγά ήτο έμπεπιστευμένη είς τούς σεϊμένιδες, οπλοφό¬ 

ρους κλητήρας τής 'Ιεράς Κοινότητος, οίτινες διέμενον νυχθημερόν είς συνε¬ 

χόμενον οίκημα τού Μπεϊλικίου. Δύο έξ αυτών συνώδευον τόν αγά κατά τάς 
μετακινήσεις αυτού έσω καί έξω τού “Αγίου "Ορους ή μόνον δ γραμματεύς 
αυτού, όστις ήτο επίσης στρατιωτικός Γενίτσαρος. Πλήν τών δύο αυτών 
Τούρκων μέχρι τής Έπαναστάσεως ουδέποτε έγκατεστάθησαν έτεροι έν 
“Αγίφ "Ορει καί επομένως ή πληροφορία ότι ύπήρχεν «ευάριθμος Τουρκική 

φρουρά» ελέγχεται ανακριβής. Τήν μέριμναν συντηρήσεως τών δύο ανωτέρω 
υπαλλήλων καί φιλοξενίας τών διερχομένων στρατιωτών καί άλλων προσώ· 

πων είχεν ό Κοινός Σκευοφύλαξ—ούχί έκ τών όφφικιούχων — έχων δύο 
βοηθούς μάγειρον, όσης ήδύνατο νά είναι καί λαϊκός, καί οίκονόμον, κελλά· 
ρην καλούμενον. Ό Σκευοφύλαξ πλήν τής φροντίδος τού Μπεϊλικίου είχε καί 
τήν συντήρησιν τού ιερού Ναού τού Πρωτάτου δΓ ίδιου κατάστιχου καί 
επί άποδόσει λογαριασμού είς τούς Έπιστάτας, καθώς επίσης καί τήν φρον¬ 

τίδα συσσιτήσεως τού προσωπικού, Επιστατών καί Γραμματέως, οίτινες συν* 

διητώντο μετ’ αυτού καί ιδιαιτέρως οί σεϊμένιδες, άπαντες κοινή δαπάνη. 
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Εις τό Μπεϊλίκιον καχ5 έξαίρεσιν διά πρώτην φοράν επετράπη εν τφ Τόπφ 
ή κρεωφαγία εις τούς Τούρκους και τετράκις εις τούς σεϊμένιδες καί σερδα- 

ρους, Χριστούγεννα, Πάσχα καί κατά τάς δύο άπόκρεω. 'Ο χρόνος καθιέ- 

ρωσεν εθιμοτυπίας τάς οποίας παραλείπω διά συντομίαν, σημειώ δέ μόνον, 

δτι παρά την διαφοράν τού θρησκεύματος ό Ζαμπίτης Χασεκη αγάς παρη- 

κολούθει ενίοτε εκκλησιαστικός ορθοδόξους τελετάς εκ των κατηχουμένων 
τού Πρωτάτου καί έσεβάσθη απολύτως τό άβατον τού Αγίου "Ορους καί 
γενικώς τά έθιμα τού Τόπου ουδέποτε είσαγαγών εις “Αγιον "Ορος την 
γυναίκα αυτού. Ό Χασεκής άναμφισβητήτως ωφέλησε ποικιλοτρόπως τον 
Τόπον καί ώς επί τό πλεΐστον ήτο υποχείριος των προϊσταμένων μοναχών 
καί Επιστατών σπανίως αντιτασσόμενος εις τάς αποφάσεις καί θελήσεις τής 
Λόντζας. Τούς τυχόν δύστροπούς άπεμάκρυνον καί παρημπόδιζον τον άνα- 

διορισμόν αυτών δι* όμοφωνητικών συμφωνητικών είκοσασφραγίστων γραμ¬ 

μάτων, αμυνόμενοι ταυτοχρόνως κατά τών τυχόν εκδικήσεων του. 

<( σννεφωνήσαμεν οι πάντες, όπου ή αυτός ό νυν Χαφούσης (Χαφονς άγάς) 

ζαμπίτης μας ήθελε κινηθή να ζημιώση και νά πειράξη κατά μέρος κανένα 
Μοναστήριον, ή τινά έξ ημών ή ήδη ή μετά ταντα, ή οποίος άλλος Ζαμπί¬ 

της ήθελε κάμει τι τοιοντον άπευκταΐον, νά εϊμεθα οι πάντες σννδεδεμένοι, 
προς ύπεράσπισιν και βοήθειαν λόγω τε και έργω, ή του Μοναστηριού εκεί¬ 

νον, ή τίνος άδελ,φον, όπου ήθελε πειραχθή». (Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 283). 

Καταργηθέντος τού Τάγματος τών Μποσταντζήδων Γενιτσάρων υπό 
τού Σουλτάνου Μαχμούτ τού Β' κατά τό έτος 1826 καί ύπαχθέντος, ώς έλέ- 

χθη, τού Άγιου "Ορους εις τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών (Ζαρπχανέν) 

την θέσιν τού Ζαμπίτου Χασεκη καταλαμβάνει καί πάλιν αξιωματικός τών 
Ανακτόρων (Χασεκής) μέ τον τίτλον τού βοεβόδα καί τάς καθιερωθείσας 
πλέον αρμοδιότητας, αλλά μέ ηύξημένας άποδοχάς. 

«...και συ ό εκ μέρους του δαψιλούς Ζαρπχανέ μου διορισμένος εις την 
Χερσόνησον τον Άγιου "Όρους βοηβόδας Χαφονς έμίνι εΐης ευτυχών, καί οί 
προκριτότεροι Άγιάννιδες καί λόγον έχοντες έστω γνωστόν νμϊν, δτι οι καλό- 

γηροι οι ευρισκόμενοι εις τά είκοσι Μοναστήρια τά κατά την Χερσόνησον 
τον Άγιον "Ορους, δώσαντες αναφοράν ήδη εις τό Βασιλικόν μου Διβάνι 
αναφέρουν δτι τά άπαιτονμενα παρ' αυτών κατά καιρούς άφοϋ δοθώσιν, δλαι 
αί υποθέσεις των νά θεωρούνται από τον διορισμένον έκ μέρους του ευτυχούς 
Ζαρπχανέ μου βοηβόδα. έκ μέρους δέ τον Βαλή καί τών έχόντων δνναμιν 
καί άλλων ζαπιτών άπ εναντίας τών σουροντίων των, επ' όνόματι τελωνείου 
ήτοι γιουμπρουκίου καί άλλων απαιτήσεων έπηρεασμός καί ένόχλησις νά μην 
γίνεται, καί από κάθε άπάντησιν διαφόρων τεκλιφίων νά είναι ασύδοτοι καί 
άκαταζήτητοι, καθώς από εϊς τά χεΐρας των ιερά θεσπίσματα Ικανώς φανε- 

ροϋται...». (Κώδ. 4δ, Ι.Κ., σελ. 245, φιρμάνιον 1834). 

Ή υπαγωγή τού Αγίου "Ορους εις τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών 
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όριστικώς έτακτοποιήθη κατά τό έτος 1842, έ'κτοτε δέ μέχρι τής άπελευθε- 

ρώσεως διωρίζετο παρ’ αυτού εις δημόσιος είσπράκτωρ ( μουχασίλης) επί 
μισθφ 1450 γροσίων μηνιαίως, κατοίκων καί διαιτοίμενος επίσης ώς ό 
Ζαμπίτης παρά τό ίεροκοινοτικόν έν τω παλαιφ Μπεϊλικίφ κατά δέ τά τελευ¬ 

ταία έτη εις τό Κοινοτικόν νέον κτίριον, τό χρησιμοποιούμενον ήδη προς 
στέγασιν τών Υπηρεσιών τής Β. Χωροφυλακής, εις τό όποιον εγένετο ή 
παράδοσις τών Τουρκικών οπλών κατά Νοέμβριον τού 1912 εις τό Έλλη- 

νικόν Ναυτικόν άγημα, τό καταλαβόν την ίεράν χερσόνησον τού "Αθω. 

Κατά την ώς άνω μεταβατικήν περίοδον 1830-1842 είργάσθησαν προς 
κατοχύρωσιν τών δικαιωμάτων καί προνομίων τού Αγίου "Ορους ό λογιώ- 

τατος Διονύσιος Λαυριιοτης καί ό Νομοφύλαξ Ίλαρίων Ίβηρίτης, κατ’ επα· 

νάληψιν χοηματίσαντες Επίτροποι εν Κωνσταντινουπόλει καί δή εις κρίσι¬ 

μους περιστάσεις. *0 υψηλός ορισμός τού έτους 1842 απευθυνόμενος «προς 
τον Μονδίρην, Καδδήν, Μουχασίλην καί τά μέλη τον Μεσλισίον τής Θεσσα¬ 

λονίκης καί προς τον έκ μέρους τον Μαλιγέ Χαζινεσή επ’ όνόματι μουχασίλη 
διορισμένον μεμονρη του ίδαρέ τού Άγιον "Ορους», ρητώς αναφέρει δτι, 

«δλα ταντα συνομιλήθησαν καί σνναπεφασίσθησαν μετά τών είρημενών Επι¬ 

τρόπων Ίλαρίωνος καί Διονυσίου». Τό φιρμάνιον τούτο, τού οποίου άντί- 

γραφον άπεστάλη εϊς Θεσσαλονίκην α δοθέν άνά χεΐρας τοις καλογήροις» 

τοΐς ώς άνω Έπιτρόποις τού Άγιου "Ορους, είναι έκ τών μάλλον επιτυχών 
καί διασαφηνίζει τήν νέαν μετά την Έπανάστασιν έπελθούσαν κατάστασιν. 
Διά τήν έκδοσίν του έδαπανήθησαν 32.612 γρόσια. (Κώδ. 4δ, Ι.Κ., σελ. 

188 τό φιρμάνιον καί σελ. 285 αί δαπάναι άναλυτικώς). 

Παραθέτω ονόματα τινα Ζαμπιτών, ώς συνδεόμενα μέ τήν ιστορίαν τού 
Τόπου: Μουσταφά άγάς 1791 -1794 (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. ρΉθ καί σλδ'), 

Σαλή άγάς 1773- 1774 (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 48), Έμίν άγάς 1775- 1776 

(Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 85, 87), Ισμαήλ άγάς 1776- 1778 (’Ένθ’ άνωτ., σελ. 
125,165), Μουσταφά άγάς 1778- 1779 (Ένθ’ άνωτ., σελ. 215), Βελή άγάς 
(Ένθ* άνωτ., σελ. 309), Άχμέτ άγάς 1802-1805 (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 61α, 

84β), Χαλί λ άγάς 1806-1809 ("Ενθ* άνωτ., φ. 122α, 140α, 159β, καί 
Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 21, 22, 23), Άλή μπέης 1809-1810 (Κώδ. 7, Ι.Κ., 

σελ. 59, 60), Χασάν άγάς 1811-1812 ("Ενθ. άνωτ., σελ. 148, 152), Χασάν 
και Χαλίλ αύθις 1812-1813 ("Ενθ* άνωτ., σελ. 189, 192), Χαλίλ μπέης 
1813-1818 (Κώδ. Δ', σελ. 14, 48, 60, 87, 91, 123, 124, 157, 160), Σακίρ 
μπέης 1818-1819 ("Ενθ* άνωτ., σελ. 161), μετ* αυτόν ό Ρασίτ μπέης καί 
αύθις ό Χαλίλ μπέης από τού Μαρτίου 1820, επί τής εποχής τού οποίου 
διεδραματίσθησαν τά γεγονότα τής Έπαναστάσεως (Ένθ* άνωτ., σελ. 205, 

237, 241 καί Κώδ. 25δ, Ι.Κ., σελ. ιδ'). Ούτος ήτο ανεψιός τού Ισμαήλ 
μπέη τών Σερρών, επομένως εξάδελφος τού Γιουσούφ μπέη τής Θεσσαλονί¬ 

κης, τού δράσαντος κατά τών Αγιορειτών κατά τήν Έπανάστασιν. Εύνόη- 
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τον ότι επέδρασεν οΰτος καί επί της συνθηκολογήσεως τού Άγιου "Ορους 
μετά του ήγεμόνος Θεσσαλονίκης Αομπούτ Πασά. 

«Είς έξοδα γεγονότα ένεκα τον Χαλί), μπέη ανεψιόν τον Ισμαήλ μπέη 
μετά δέκα ανθρώπων τον, ελθόντος από Λήμνον και έξελθόντος εις την τον 

Βατοπαιδίου». (Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 194 καί αλλαχού). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΑΙ ■ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ 

Αϊ 'Ιεραί Μοναί μέ τούς ανεκτίμητους κειμηλιακοΰς των θησαυρούς, 

πολλάκις δέ καί μέ την αφθονίαν των υλικών αγαθών, τά όποια συνεκέν- 

τρουν κατ* έτος διά τάς άνάγκας πολυμελών Αδελφοτήτων, υπήρξαν ανέκα¬ 

θεν στόχος τών πάσης φυσεως επιδρομέων ομοεθνών καί αλλοθρήσκων καθώς 
καί ιών αρματολών. Οί πρώτοι ένήργουν κυρίως διά την σΰλησιν πολυτίμων 
σκευών, χάλκινων, εκ μόλυβδου κλπ. ώς επίσης καί διά την έξεύρεσιν τρο¬ 

φών, την αιχμαλωσίαν μοναχών κ.ά., ο! δέ δεύτεροι, οί αρματολοί, διά τρο¬ 

φός, λύτρα, ενίοτε υπέρογκα, διά την άπελευθέρωσιν ζωγρηθέντων Τούρκων 
εξουσιαστών καί άλλων πλουτοκρατών, έστιν δτε δέ καί προς εκδίκησιν. Είς 
τά δεινά τά προκύπτοντα εκ τών ανωτέρω καταστάσεων προσετίθεντο πάν¬ 

τοτε τά βάρη τών Κυβερνητικών δυνάμεων εφοδιαζομένων ύποχρεωτικώς 
παρά τών πλησιεστέρων Μονών, μετοχίων καί κωμοπόλεων τής Χαλκιδικής 
μέ τροφάς καί χρηματικός εισφοράς" εβάρυνον προς τούτοις τάς Μονάς αί 
δαπάναι εκτάκτων επιστρατεύσεων ομογενών οπλιτών παρά τής Κοινότητος, 
εκ τών εν Άγίφ ’Όρει εργαζομένων καί έκ Χαλκιδικής, καθώς επίσης τά 
μεγάλα πρόστιμα τού Δημοσίου, αί αποζημιώσεις τών κουρσευομένων εμπο¬ 

ρευμάτων ξένων πλοίων καί τά λύτρα, διά πάντα συλλαμβανόμενον έν τή 
περιοχή τού ”Αθω, κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν. 

Ή θέσις τών Μονών κατά τούς δύο τελευταίους αιώνας προ τής άπε- 

λεθευρώσεως κατέστη ιδιαιτέρως δυσχερής, μάλιστα δέ τών μικρών 'Ιδρυμά- 

των τών Σκητών καί Κελλίων, τά όποια δεν εΐχον επαρκή άμυναν φρουρια- 

κήν καί άλλην καί δεν ήδύναντο ν’ άντισταθούν επιτυχώς εναντίον πολυ¬ 

πληθών σκληρών καί πολεμοχαρών άνδρών. Έπιέζοντο λοιπόν αί Μοναί 
καί οί μοναχοί πανταχόθεν, τούτο μέν από μέρους τών επιδρομέων, διότι 
έπρεπε νά παραδώσουν δ,τι είχον καί δέν εΐχον, τούτο δέ παρά τών εξουσια¬ 

στούν αγάδων καί Πασάδων, διότι παρέσχον άσυλον καί τροφοδοσίαν είς τον 
«εχθρόν», ή διότι δέν άνέφερον εγκαίρως την παρουσίαν κλεπτών ή την 
θέαν πειρατικού σκάφους, συνήθης σκόπιμος ισχυρισμός τών Τούρκων, διά 
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την επιβολήν προστίμων καί ρουσφετολογιών άνηκούστων, απαγωγήν τών 
οικονόμων, λεηλασίαν τών έν Χαλκιδική μετοχίων καί άλλων τυραννικών 
μέτρων. Ούτε προνόμια ούτε τά περίφημα «χατιοσερίφια» εΐχον ίσχύν, πλήν 
τού χρήματος, έπειτα από διαπραγματεύσεις τού Μητροπολίτου Θεσσαλονί¬ 

κης καί τών εφοροεπιτρόπων αρχόντων Θεσσαλονίκης καί Κωνσταντινουπό¬ 

λεως, διά τον καθορισμόν τού ποσού δι’ ένα έκαστον τών υπαλλήλων, από 
τού Σουλτάνου καί τού Πασά, μέχρι καί τού τελευταίου κλητήρας. Αί σκη* 

νοθεσίαι διά νά «σηκώσουν» τούς οικονόμους, οσάκις ή Νομαρχία είχεν 
ανάγκην σιτηρών, ήτο σύνηθες μέτρον καί ως επί τό πλεΐστον άναπότρεπον, 

διότι μέχρις δτου τό πληροφορηθή ό Τόπος καί κινηθή διά τήν άπελευ- 

θέρωσιν αυτών, ή λεηλασία είχε συντελεσθή μέ έπιβράβευσιν τάς φυλακίσεις 
καί τούς ξυλοδαρμούς άνευθύνων προσώπων. 

Άν καί μακρά είναι ή περίοδος τών δοκιμασιών, κατά τάς όποιας οί πα¬ 

τέρες εύρέθησαν μεταξύ σφύρας καί άκμονος, ούτοι δέν εκάμφθησαν, άλλ’ 

άντιθέτως έσφυρηλατήθη ή αδάμαστος θέλησίς των καί μετά καρτερίας αντί- 

μετοοπιζον τήν μίαν μετά τήν άλλην τάς τρομεράς δοκιμασίας καί ζημίας, 

άποβλέποντες είς τήν διάσωσιν τών Καθιδρυμάτων μετά τών κτημάτων 
αυτών καί τήν επιτέλεσιν μετά ζήλου τών εθνικοθρησκευτικών των καθη¬ 

κόντων, έναντι τού δουλεύοντος υπό τον αυτόν βαρύν ζυγόν Γένους ήμών 
καί ιδιαιτέρως τών μαχομένων δυνάμεων τού "Εθνους. Παραθέτω μερικά 
περιστατικά άγνωστα καί ανέκδοτα μέχρι τούδε λαβόντα χώραν κατά διαφό¬ 

ρους έποχάς, είς μικράν άπόδειξιν τής μεγά?νης ταλαιπωρίας καί φθοράς τήν 
όποιαν ΰπέστη τό "Αγιον "Ορος έκ τών καταδρομών καί τών πειρατειών. 

«ή έν τή καθ' ημάς άγια και βασιλική μεγάλη Λαύρα, ό εντιμότατος έν 
ίερομονάχοις κυρ Θεόφιλος εραστής ών τής ησυχίας, ΐνα μάλλον άπερισπά- 

στως τά τής αρετής αντώ επιτείνεται, ήτήσατο κατ έμπροσθεν τής ήμετέρας 
Σννάξεως, ΐνα δοθή αντώ ή τον μνλοποτάμον μονή τον οίκεϊν έν αυτή και 
κατά δνναμιν περιέπειν και σνσταίνεΐν αυτήν. και έδόθη αντώ παρ' ήμών επί 
τής ζωής αντοϋ όλης τον οίκεϊν έκεϊσε καί έχειν και τά κατά συνήθειαν 
ψωμιά τρία, μετά δέ τινων χρόνων παραδρομήν γενομένον αυτόν μητροπολίτου 
Τορνόβον θεία προνοία, ονκ άφήκεν τήν τοϋ μνλοποτάμον παντελώς μονήν 
αλλά καί μάλλον κρεϊτον περιεϊπεν αυτήν. καί τά προς σύστασιν καί ζωάρ- 

κειαν χορηγών κατά καιρούς έκεΐθεν, έπει ονκ οϊδ’ όπως εΐπω κατά τό /ζλε 
(1527) έτος, μετά τών άλλων κακών ών έπραξαν οί διά θαλάσσης χονρ- 

ααραΐοι έν τώ (Αγίω ’Όρει τούτω, καί ταύτην τήν τον μνλοποτάμον 
μονήν, πνρίκανοτον έποίησαν. έλθών δέ ό Πανιερώτατος μητροπολίτης 
Τορνόβον καί. σνναλγήσας ήμϊν τής συμφοράς καί έπικαμφθείς τή μονή, διά 
τάχους ώς είχεν κρείττονα πολύ ή πρότερον είργάσατο τούτην καί έπει ονκ 
ένϊ δυνατόν κατέχεσθαι νπό ενός ή δύο καί τριών, διά τον φόβον τών κονρ- 

σαρέων άλλα πολλών χρεία οίκεϊν έκεΐσαι, έπαρεκάλεσεν ό Πανιερώτα- 
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τος μητροπολίτης την ήμετέραν σύναξιν, ϊνα μετά Θάνατον αυτού έπέχονν 
την τοιαύτην μονήν οι ευρισκόμενοι έκεϊσαι τούτον καλόγηροι έως παροχήν 
δέκα προσώπων, δεσπόζεσβαι παρά των κατά καιρούς ευρισκομένων καθηγου¬ 

μένων τής άγιας ταυτής Λαύρας και νποτάσσεσθαι τούτοις καί εύτακτονν- 

τες... καί κατά θεόν πολιτευόμενοι έπαγάλλεσθαι τή τούτων σωτηρία, άπει- 

θονντας δε καί σκανδαλιζομένους, έπανορθεϊν καί είρηνεύειν αυτούς, είδ* ον 
πείθοιντο, έξωθεΐν παντελώς τον μοναστηριού, παρέχειν τε καί τά κατά 
συνήθειαν τρία μουζούρια κατά μήνα σίτον ή άλενρον μέχρι παροχής ώς 
εϊπομεν δέκα προσώπων, εϊτα πάλιν άποκαβίστασθαι την προειρημένην μονήν 

είς τήν τοιαύτην Χάβραν». 

(* Αρχείο ν Μεγ. Λαύρας, «Αδελφάτα», Κώδ. 18, φ. 128β, άριθ. 634). 

Τήν θλιβεράν μεταλλαγήν και τήν νέαν κατάστασιν πραγμάτων έπεχεί- 

ρησαν οί έν τή Κοινότητι ιθύνοντες, τριάκοντα έτη μετά τήν έκποίησιν των 
κελλίων Καρύων, νά περιγράφουν άνοίξαντες ειδικόν κεφάλαιον «Περί συμ¬ 

φορών καί κινδύνων, όπου κατά καιρούς έσυνέβησαν εις το ”Ορος καί περί 
του νυν καιρόν, των ληστών καί τί ζημίας έπροξένησαν». (Κώδ. 6, Ι.Κ., 

σελ. α'). *Ατυχώς παρά τήν σημειωθεΐσαν παρακίνησιν εν τφ κώδικι τοΰτφ 
άναγνωσθεΐσαν και εις τό Πρωτάτον έν εϊδει πράξεως και άποψάσεως τής 
μεγάλης Συντάξεως, ελάχιστα συνετελέσθησαν και τήν Βυζαντινήν παράδοσιν 
των χρονογράφων οΰδείς σχεδόν των Αγιορειτών εμιμήθη. *Εν τφ προλόγφ 
άφοΰ δικαιολογείται έπαρκώς ή μέχρι τότε παράλειψις έξιστορήσεως των 
τοιοΰτων γεγονότων καί ή ληφθεΐσα άπόφασις αυτών, μετά τήν μάχην καθώς 
φαίνεται προς απαγωγήν του Τοΰρκου αγά του Τόπου καί τήν πυρπόλησιν 
τών Κοινοτικών κατάστημά™ ν, άναφέρονται καί τά ακόλουθα χαρακτηρι¬ 

στικά τής μεταβολής τών πραγμάτων κατά τήν ίστορουμένην εποχήν : 

«...όντας τά ιερά Μοναστήρια εν ειρήνη καί ευημερία σνμβαίνοντας καί 
οι σύγχνσαις τών πολέμων εξ αίφνης ενρέθη νά γέμιση τό ’Όρος θορύβου καί 
ταραχής, ώστε ό άναχωρητικός τούτος λιμένας τών ψυχών, ήλθε παρ ολίγον 
νά γένη καταφυγή ληστών, τότε καί κάθε κρυπτόμενος λύκος υπό τό δέρμα 
προβάτου, ήγονν κάθε κακόν υποκείμενον, κρυπτόμενον υπό τό σχήμα, ενρί- 

σκοντας τοιοντον καιρόν αρμόδιον τής κακίας του, έφανέρωσεν αυτήν μέ τό 
έργον.'Όθεν πληθυνομένον τον κακόν έκ τε στερεάς καί θαλάσσης, είς τόσους 
κινδύνους καί σνμφοραϊς ήφεραν τό "Ορος, όπου αν ή Θεία Πρόνοια, διά 
πρεσβειών τής Κυρίας Θεοτόκου, δεν ήθελε προφθάση νά διασκεδάση τάς 
βονλάς τών κρατουντών, καί μοναχοί καί Μοναστήρια καί δλον τό "Ορος εν 
άκαρί έστάθη νά γένη ή άπόφασις, ημάς πάντας έν μαχαίρα, τά δέ είς παν¬ 

τελή άφανισμόν. Χάριτι δέ Χρίστον διά πρεσβειών τής Κυρίας Θεοτόκον, 

παρ ελπίδα έλντρώθημεν. πλήν μετά πολλών ζημιών καί εξόδων, ούχί μία 

καί δύο αλλά καί πολλάκις καί έως του νυν. ούχί μόνον παρά τών κρατούντων 
πολλώ δέ πλειότερον παρά τών ληστών...». ( Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. α - ς·\ 1692). 
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Τέσσαρες μήνες μόλις εΐχον παρέλθει από τής λήψεως τής ανώτεροι 
άποφάσεως κατά Νοέμβριον του 1692, έξ αιτίας τών ταραχών καί τών 
βασάνων του “Ορους, δτε ένέσκυψεν ώς γυπαετός ό ληστής Τζεπέλης μέ 
πρόθεσιν αίχμαλωτίσεως του Χασάν αγά, Ζαμπίτου Χασεκή τοΰ Τόπου. 

Τήν έπακολουθήσασαν προς τούτο μάχην οί πατέρες αφηγούνται εις χρο¬ 

νικόν, ώς εξής : 

Λ Εν έτει 1693 μηνί Άπριλίω, έπανέστη 6 αλιτήριος ληστής Τζεπέλης 
καί ήλθε μέ άλλους πολλούς διά νά σκλαβώση τόν αγά. Θεία δέ Προνοία διά 
νά μήν χαλάση τό 'Όρος, άπέτυχε τον σκοπού, μόνον τό παιδί τού αγά και 
άλλως εις Τούρκος σεϊμένης έσκοτώθησαν καί ένας καλόγηρος Τβηρίτης καί 
ένας Χιλίανδαρινός έσκλάβωσαν καί ετέρους τρεις έχάθηκαν καί από τούς 
ληστάς πέντε είς τόν τόπον. Τέλος καίγοντας τόν όντα (δηλ. τό οίκημα τής 
Ιερά; Κοινότητος) μέ εϊτι ή σαν μέσα έγινε ζημία άσπρα γρόσια (1.000) 

καί επέκεινα. Μετά ταϋτα φοβούμενοι καί είς τό εξής μήν τύχη τοίαντη 
συμφορά, κοινή γνώμη όμοφωνήσαμεν τά μοναστήρια άλα νά άνακαινίσωμεν 

τόν πύργον τής Μέσης πλησίον τού κονακίου τών Βατοπαιδινών καί όντας ό 
τόπος στενός έσυμφωνήσαμεν μέ τούς προεστούς τούς Βαταπαιδινούς καί μας 
έδωσαν τό κονάκι τους διά γρόσια οκτακόσια (800), όσον αυτοί εύχαριστή- 

Θησαν. έδώσαμεν δέ αύτοϊς έτοιμα γρόσια ψ’ ήγονν επτακόσια, έδώσαμεν δέ 
καί τόν τόπον τού παλαιού κονακίου οπού έκαψαν διά γρόσια εκατό, οπού 
γίνονται άλα οκτακόσια καί οΰτω έμείναμεν τά δυο μέρη ευχαριστημένοι, δθεν 
άρχίσαμεν τήν οικοδομήν τού πύργου όντας αγάς καί γέροντες τής Σννάξεως : 
Αυξέντιος Λανριώτης, Κάλλιστος Βατοπαιδινός, Παχώμιος Χιλίανδαρινός, Γε¬ 

ράσιμος Ίβηρίτης». (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. ρξ'). 

Ό Τόπος ανέκαθεν λόγφ τών προνομίων του έστερεΐτο Τουρκικής 
Στρατιωτικής Φρουράς καί ό αγάς, Γενίτσαρος άξιωματοΰχος μέ τόν βαθμόν 
του μπέη ή τοΰ αγά, έ'χων έν μόνον πρόσωπον ώς γραμματέα καί καφετζήν 
του, ή δυο, ήτο έμπεπιστευμένος είς τήν ασφάλειαν τής τοπικής Φρουράς 
τών σεϊμένηδοον τής Τέρας Κοινότητος καί τών σερδαρών, επομένως υπό 
τήν έγγυησιν αυτής ταΰτης τής Αρχής τοΰ Τόπου, αί δέ συνέπειαι απευκταίου 
τίνος ήσαν τρομεραί. Τό εΰθικτον αυτό σημεΐον έγνώριζον φυσικά καί οΐ 
αρματολοί καί ο! λησταί, διό καί επανειλημμένοι ήσαν αί άπόπειραι αιχμα- 

λωτίσεως καί έν αποτυχία ό φόνος τών αγάδων. « αψ45 (1745): Χοτζέτι 
διά τόν αγά οπού έφονεύθη είς τό Βατοπαϊδι. τό αημεϊον του X 

«Ένθύμησις είς τούς 1761 Φεβρουάριου 17 έσκοτώθηκεν ό αγάς είς τό Βα- 

τοπαίδιον καί έγινε μεγάλη φθορά είς τό 'Όρος έν ταϊς ήμέραις έκείναις. Βε¬ 

βαίως ή φράσις έσκοτώθηκεν ό Αγάς δεν σημαίνει τόν δι αυτοκτονίας θάνα¬ 

τον, αλλά τόν δι έξωτερικής βίας έπιγενόμενον. "Ισως δέ έφονεύθη έξωθεν 
τού Βατοπαιδίου υπό έπαναστατών ή λ,ηστών λυμαινομένων τόν Τόπον κατά 
τούς χαλεπούς έκείνους χρόνους. Φαίνεται δέ δτι ό φόνος οϋτος τον 5Αγά 
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επέτεινε τάς κατά των Μοναχών φρικαλεότητας» ι. Τό ότι και ή ανώτατη 
εξουσία, ό Σουλτάνος, πολλάκις δεν ήδΰνατο νά περιστείλη τδ κακόν, του¬ 

ναντίον δέ εγίνετο μέτοχος των είσπραττομένων προστίμων, φαίνεται εκ τοΰ 

ακολούθου περιστατικού 
«ΕΙς τους ,αψμγ' Σεπτεμβρίου κδ'. 
Έσννάχθη Ιερά Σύναξις των Ιερών μοναστηρίων τον καθ' ημάς άγιωνύ- 

μον "Ορους τον "Αθωνος εις τον διορισμένον τόπον εις τό συνοδικόν δηλαδή 
τον Πρωτάτου ( τό κείμενον «πορτάτον» ) τής μεγάλης μέσης και εθεωρησαν 
ακριβώς την καταδρομήν όπου έξ αμαρτιών ήκολονθησεν έξ αίτιας τον άπο- 

θανόντος πρώην Σόφιας κυρ Αναστασίου, από τον οποίον την αιτίαν ήλθε 

προς ημάς οργή Βασιλική και έστάλθη από τήν Πόρτα (Υψηλήν Πύλην) 

εκ μέρους του τότε Βεζυρη ένας βεζυρ άγασής ονομαζόμενος Όσονμάν αγάς 
μέ φερμάνι και προσταγή τον Βεζυρη ονομαζόμενος ΑΙκιμογλους, και μάς 
επίασεν δυναστικούς και μάς έπήρεν πουγγεϊα τεσσαράκοντα ήγουν 40: από 
τά ρηθέντα σαράντα πουγγεϊα: έλαβεν ή βασιλεία πουγγεϊα 28 και έδωσε 
χοτζέτι, έπήρε και ό αυτός Βεζυρ άγασής πουγγεϊα 7, τά δέ επίλοιπα έως τά 
σαράντα έπάγησαν εϊς τον Μολλά τήν Πόρτα εις Θεσσαλονίκην έξοδα καί εις 

διάφορα καί έξεκλεμέδες. 
Τά όποια άσπρα έρρίκτηκαν συδοσίαις 25 καθώς φαίνονται κάτωθεν». 

(Πίναξ των 20 Μονών μέ τό άνάλογον εκάστης). (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. κγ' ). 
Ή κατάστασις ως ήτο επόμενον έπεδεινώθη κατά τήν περίοδον των 

απελευθερωτικών κινημάτων, Λάμπρου Κατσώνη, Όρλώφ καί μέ τήν άπό- 

δρασιν του εν 'Αγίφ ’Όρει έφησυχάζοντος Οικουμενικού Πατριάρχου Σερα¬ 

φείμ, εξόριστου τής Τουρκικής Κυβερνήσεως εις Ρωσίαν8. Άφορμάς επίσης 
εδωκαν εις τήν έντασιν τής καταστάσεως καί τά Ύδραϊκά πλοία διά του 
ένεργουμένου παρ’ αυτών λαθραίου ανεφοδιασμού τών Μονών μέ τά σιτηρά 
των μετοχίων αυτών. "Ομοιος ανεφοδιασμός εγίνετο καί μέ τά ιδιόκτητα 
αυτών πλοιάρια, καθόσον αί άδειαι μεταφοράς «μονπαγεά» υπερέβαινον πολ¬ 

λάκις τήν αξίαν τών δημητριακών καρπών, ένφ τά Ύδραϊκά πλοία, ως γνω¬ 

στόν, ένδιεφέροντο διά τήν μεταφοράν καί πώλησιν σιτηρών εϊς τήν Ευρώ¬ 

πην. Έκ του εμπορίου τούτου έπλούτισαν οί Υδραίοι καί ανέπτυξαν τον 
στόλον αυτών, ή σπουδαιότερα δέ πηγή προς τον σκοπόν τούτον φαίνεται δτι 
ήσαν τά μετόχια Κασσάνδρας καί Καλαμαριάς του 'Αγίου "Ορους, μέ τον πλού¬ 

τον τών σιτηρών των. Εϊς ένα αγώνα άτελείωτον τά Ύδραϊκά σκάφη έπιτε- 

λοΰν συνεχώς τον σκοπόν τοιν, διοοκοντα και διωκόμενα υπο του Τουρκικού 
Στόλου καί άδιαφοροΰντα διά τά εϊς βάρος τών Μονών επακόλουθα, εφόσον 
δέν ήδΰνατο νά γίνη άλλως. Αί Τουρκικοί ακτοφυλακίδες φρεγάται καί τά 

1 Πρβλ. Γ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον "Ορος, Άθήναι 1903, σελ. 155. 

2 Πρβλ. Σμυρνάκη, "Ενθ·1 2 άνωτ., σελ. 151. 
27 - 5 - 1963 
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κορβέτα του «Τερσανέο τής Θεσσαλονίκης εύρίσκονται εϊς διαρκή κίνησιν 
καί άποσχόλησιν εν συνδυασμφ μέ τάς κατά ξηράν άποστολάς άξιωματοΰχων 
τής Θεσσαλονίκης, επί διαφόροις προφάσεσι καί άφορμαϊς καί οίίτω τό 
βάρος καί αί δυσκολίαι του Τόπου πολλαπλασιάζονται μέ κίνδυνον απώλειας 
καί αυτών τών προνομίων του, ως άποδεικνΰεται εκ τών κάτωθι παρατιθε- 

μένων ιστορικών πληροφοριών, έκ διαχειριστικών βιβλίων (κατάστιχων ) τής 
*ϊεράς Επιστασίας Αγίου ’Όρους, Άρχεΐον Πΰργου. 

«έδωσα τζερεμέ εις τον μονσελίμην καί εις τον μουλά διά τούς 12 πασα- 

λίδες, όπου έρχονταν εις τό "Ορος διά τους Ύδρεώτας καί κλέπτας μέ χέρι 

τον άνωθεν ( = Χατζή Σπανδωνή) άσλανία 128». (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 46, 

1773- 1775). 

«έδωσα τζερεμέ τον μονσελίμην καί μουλά διά τούς οικονόμους, όπου 
τους ε σήκωσαν έξ αιτίας τών κλεπτοον από τά μετόχια τής Καλαμαριάς 

άσλανία 360». (Ένθ* άνωτ., σελ. 45). 

«Διά τούς 12 πασαλίδες, όπου έκοιμήθησαν μίαν βραδυνήν εις τον Πρό- 

βλακα εις τό μετόχι τον Ζωγράφου, όταν έρχονταν μέσα διά τούς Ύδριώτας 
έδωσα άσλανία (εις) τό μοναστήρι τους 15». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 47). 

«67 πασαλίδες ήρχοντο εις τό "Ορος από τον Τανατζή Πασά νά κάμουν 
τεντήσι διά τούς κλέπτας καί άλλας συκοφαντίας, τούς οποίους έπήγαμεν εις 
τον Πρόβλακα καί τούς έταιριάσαμεν μέ χέρι τον Σαλή άγά (Ζαμπίτου Χα* 

σεκή του * Αγίου ’Όρους) εις τον *Ισβορον διά τό *Ορος καί διά τά μετόχια 
τον Πρόβλακος καί έδώσαμεν άσλανία 2.260». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 49). 

«’Όταν έπήγαμεν νά ταιριάσωμεν τούς πασαλίδες εις τον ”Ισβορον 7 

ημέρας 35 άνθρωποι μέ τήν πότονραν (πολεμικόν απόσπασμα σερδαρών *Αγ. 

’Όρους) μαζύ έκάμαμεν έξοδα...». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 49). 

«"Εδωσα εϊς τον Πασά καί Μουλλά μέ χέρι τον Σαλή άγά μας τζερεμέ 
(πρόστιμον) διά τον Νικολόν σχοινάν, όπου έδωσεν άρτζοχάλι πώς τον έπή- 

ραν φλωρία 800 καί διά τό δσπήτι του, άσλανία 900». ("Ενθ* άνωτ., σελ- 49). 

«Πότουρα τον Μουσελίμη εις Περισσόν» (πεζός ειδοποιεί τήν Τεράν 

Κοινότητα περί τούτου). (“Ενθ* άνωτ., σελ. 53, 18 Μαιου 1773). 

«Εις τον Τζοχαδάρην καβονκλήν, όπου ήλθεν μέ τον άλλον τζαονσην, 

όπου μάς έγκάλεσαν διά τους 'Ύδρ ιώτας, ποδοκόπι καί εις τον κυράν, όπου 

τούς έστείλαμεν έως τον Πρόβλακος...». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 53). 

«Έδώσαμεν τον Μαντέν άγά (ήτοι τών Μαδεμοχωρίων) πεσκέσι δύο 
ωρολόγια μέ χέρι τον Παντελεήμονος γρόσια 102». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 54). 

«Έπλήρωσα διά προσταγής τών προεστών τον Ξηροποταμινόν (εννοεί 

άντιπρόσωπον) δύω φοραΐς διά τον 'Υδριώτην, καί τά πεσκέσια όπου έδωσεν 
εις τά παλληκάρια άσλανία 114». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 54). 

«"Εδωσα καί τφ Δοχειρίτη διά προσταγής τώ>ν προεστών τά πεσκέσια 
όπου έδωσαν 4 φοραΐς τοϊς ' Υδριώταις». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 54). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ" 11 
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«Επλήρωσα ετι τώ Λανριώτη τούς ναύλους καί πεσκέσια καί τζονσάδων 
φιλοδωρήματα καί τοϋ καπετάν πεσκέσια διά ταϊς φεργάδες όπου τά έστειλαν 
μέ τον Γαλακτίωνα και Κωνστάντιον γρόσια 311». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 54). 

«Τον Θεόδονλον, όπου έπήγεν εις τά Κάστρα μέ τούς Λαυριώτας έδωσα 

κόπον καί πληρωμήν». ("Ενθ’ άνωτ., σελ. 54). 

«Εις σαράντα παρακλήσεις όπου εδιάβασαν οι εφημέριοι τον Πρωτάτου 
μέ προσταγήν των προεστών διά νά έμποδίση ό ”Αγιος Θεός τούς πασαλίδες, 

οπού έβονλοντο νά έλθουν μέσα (είς τό ’Όρος) γρόσ. 2». ("Ενθ* άνωτ., 

σελ. 57). 
«Μάς έπήοεν ποδοκόπι ό άνωθεν Χατζή Ίμπραΐμης διά την αιτίαν όπου 

ήλθε νά σηκώση τούς προεστούς άσλανία 1.500». (Ένθ* άνωτ., σελ. 55, 1774). 

(1774) Σεπτεμβρίου 8 κατεβαίνοντες οι προεστοί από την πόλιν τούς 
επλήρωσα τά έξοδα όπου έκαμαν εϊς καθένα χωριστά, καί πρώτον μέν έδωσα 
τφ παπά Σάββα Ααυριώτη άσλαν. 400. έδωσα τώ Δ αμασκηνω διδασκάλφ 
Ίβηρίτη άσλαν. 400. τώ προηγούμενοι Φιλ.οθέφ Βατοπαιδινω άσλαν. 270. τώ 
προηγούμενος Ξηροποταμινώ Βενεδίκτω άσλαν. 250». (“Ενθ* άνωτ., σελ. 58). 

«Διά τά δέκα (10) παιδία όπου εϊχεν ο άγάς φυλακωμένα τόν έδωσα 
μέ την γνώμην τών προεστών ελεημοσύνην καί ενγήκαν γρόσια 5». ("Ενθ* 

άνωτ., σελ- 59). 
«Επλήρωσα τοϊς Ααυριώταις τόν ναύλον καί πέντε (5) καντάρια παξι¬ 

μάδι άίά ταϊς γυναίκες τών ληστών, όπου ταϊς έστειλ,αν εις Σκόπελον καί διά 
πότουραν όπου ετρεφον εις τό κονάκι τους καί Μοναστήρι όταν πήγε ο μούλας 

γρόσια 100». ("Ενθ* άνωτ., σελ. 60). 

«Έδώσαμεν καί τόν παρόντα χρόνον διά τό κελλεϊον τού Πατριάρχου 
Σεραφείμ τζερεμέ διά προσταγής τής Μεγάλης *Εκκλησίας, εις τόν Πατριάρ¬ 

χην Κύριλλον άσλανία 1.000». (Ένθ* άνωτ., σελ. 53, 18 Μαίου 1773). 

«1776 Σεπτεμβρίου 5 μιας έβδομάδος οκτώ σερνταρών μισθόν έπληρώ- 

σαμεν όπου έκννηγοϋσαν τούς Βουλγάρους άσλαν...». ( "Ενθ’ άνωτ., σελ. 132 )- 

«1776 έδώσαμεν τών νομπετζίδων όταν μας έφυλ,άκωσαν ( — τούς Έπι- 

στάτας * Αγίου “Ορους) ό Χαζνατόρογλους διά τοϋ Άαρών τά άσπρα...». 

("Ενθ* άνωτ., σελ. 127 ). 

«1775 επλήρωσα καί τά έξοδα του Άσέρη, καί Χάμ Αβραάμ όπου 
έδιδαν τούς οικονόμους καί κελλάρους καί έτρωγαν είς την φυλακήν τοϋ Πασά 

διά τά δέκα τρία όποϋ μάς έντάβιζαν» (εννοείται δάνειον 13 πουγγείων). 

«Κατά τό 1790 έτος, ώδε φανερώνω ρητώς τά οσα έξοδα ήκολούθησαν 
είς τήν καταδρομήν καί σύγχυσιν τοϋ ΓΑγίου ’Όρονς, καί εις τοϋτο μέ διώ- 

ρισαν τά ιερά μοναστήρια είς τό νά επιστατήσω είς τό Ότζάκι, καί κατά τήν 
προσταγήν τους έποίησα, καί επιστάτησα είς τήν αυτήν ύπόθεσιν τής κατα¬ 

δρομής, καθώς είναι βεβαιωμένοι αντοψεί καί άλλοι ειδήμονες πατέρες, βσοι 
εύρέθησαν είς τήν Βασιλεύουσαν, ο,τε δηλαδή Βατοπαιδινός Προηγούμενος 
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κύρ Γερμανός, προηγούμενος κύρ Γεράσιμος Καρακαλλινός, καί κυρ Σωφρό¬ 

νιος Φιλοθεΐτης, καί μέ τό έλεος τοϋ Θεοϋ έβοηθήθη ετούτος ό Τόπος, καί 
προς πληροφορίαν τών προεστώτων απάντων τών 'Ιερών Μοναστηρίων, κατα¬ 

στρώνω τον πειρόντα κατάλογον, τά εϊτι έξοδα έγιναν τότε καί τά όσα έδό- 

θησαν διά χειρός μου. 

Γρόσια 
2.500 είς τόν Ποσταντζίπασι άγά 
1.500 είς τόν σιλικτάρην 

750 είς τόν τερεκετζήμπασι 
200 είς τόν έφέντη 

50 είς τόν μικρόν γραμματικόν 
10 είς τόν τζοχατάρην του τερεκετζήμπασι 
50 είς τόν κονστζήπαση 
50 είς τόν καπί τζοχατάρη τοϋ σιλικτάρη 
25 έξοδεύθ7]σαν λιανώματα μέ τό χέρι τοϋ Βατοπαιδινον κ. Γερμανού 

750 εΐχον εξοδεύσει εγώ είς αυτήν τήν ύπόθεσιν... 
5.885 ήτοι σοϋμα ολική όποϋ έδόθη μέσα τοϋ Κοινού... (ολογράφως) 

1.000 έλαβα καί διά μισθόν μου εγώ 
6.885» (Κωδ. 5, Ι.Κ., σελ. 371). 

Κατά τήν αυτήν εποχήν (Μάρτιον τού 1785) διά άσήμιχντον αΙτίαν 
και αφορμήν, διότι έρραπίσθη εις τήν Μονήν Ζωγράφου είς ξυλοκόπος 
ήμιονηγός παρά τού σταυλάρχου μοναχού, κατέφθασαν 15 στρατιωτικοί τού 
Βαλή τής Θεσσαλονίκης μέ δύο άξιωματοΰχους επί κεφαλής, οΐτινες εγκατα- 

σταθέντες είς τό εν Καρυαΐς Μπεϊλίκιον τού αγά συνέλαβον τούς Έπιστάτας 
καί αντιπροσώπους τών Μονών, τούς έρριψαν είς τήν φυλακήν τού πύργου 
καί τούς έβασάνιζον τυραννικότατα επί ολόκληρον εβδομάδα, μέχρις οτου 
τή μεσολαβήσει τού Ζαμπίτου Χασεκή αγά τού Τόπου εφιλοδωρήθησαν μέ 
450 γρόσια καί άπήλθον. Κατά τήν επιστροφήν των δμως είς Θεσσαλονίκην 
«καταχάλασαν τά μετόχια ζημιώνοντας καί άφανίζοντάς τα». Γράφουν τότε 

οί μοναχοί είς τούς εν Κωνσταντινουπόλει Επιτρόπους των «επειδή τό 
Ότζάκι τοϋ Μποσταντζήμπαση νά μάς διαφεντεύση δεν ή μπορεί» νά παρα- 

καλέσετε έπιπόνως τούς άρχοντας νά παρακαλέσουν τόν Σουλτάνον νά στείλη 
νέας διαταγάς του προς τόν Βαλήν τής Θεσσαλονίκης καί τού Σεϊχουλισλάμη 
προς τόν Μούλαν νά μή πειράζουν τό "Αγιον "Ορος καί νά γίνη κάποια 
διόρθωσις διά νά μή άναγκασθούν καί εγκαταλείψουν τό "Αγιον "Ορος, 

διότι «δεν έμεινε πλέον καμμία δύναμις είς τά πτωχά μοναστήρια νά αποκρί¬ 

νονται είς τόσον κάθε καιρόν τζερεμέδες». «Διά ουτιδανήν — λέγουν — νπό- 

θεσιν τόσον πολλοί καί μέ τόσα παιδευτήρια είς σκοτεινοτάτην φυλακήν, όπου 
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δεν τά κάμνουν είς τούς ληστάς, μας έπήραν καί τόσην ποσότητα άσπρων». 

(Κώδ. 2ς, Ι.Κ., σελ. 149-150). 

Έκ Συνοδικής εγκυκλίου του Οικουμενικού Πατριάρχου Νεοφύτου τής 
10^ Ιουλίου 1793 προς τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης καί τούς ΰπ“ αυτόν 
οκτώ Επισκόπους: Κίτρους, Κομπανίας, Πλαταμώνος, Σερβίων, Πολυανής, 

Πέτρας, Άρδαμερίου και Τερισσοΰ, πληροφορούμεθα την δΰσκολον θέσιν 
εις ήν περιήγαγον την Τουρκικήν Κυβέρνησιν τά αντάρτικά Σώματα των 
αρματολών και την άπήχησιν την οποίαν εΰρεν εις τάς ψυχάς των υποδούλων 
“Ορθοδόξων Λαών τό σάλπισμα τής ελευθερίας τού Ρήγα Φερραίου. 

Ό Σουλτάνος κατόπιν αναφοράς τού Σειχ Χασάν Πασά, είς τον όποιον 
είχεν άνατεθή ή δίωξις τών κλεπτών, αναγκάζεται νά ζητήση την ηθικήν 
αρωγήν τού Οικουμενικού Πατριάρχου προς καταστολήν τών κινημάτων, 

διότι δεν δύναται ό τακτικός Στρατός νά καταδιώξη τούς διεσκορπισμένους 
κλέπτας και αρματολούς καί διότι καθ* δν χρόνον πόλεμεϊ είς εν σημεΐον 
τούτους εμφανίζονται είς άλλα περισσότεροι. Συνιστώ λοιπόν ό Πατριάρχης, 

κατόπιν Βασιλικής διαταγής, νά συμπράξουν οι ραγιάδες μετά τών Τούρκων 
διά «νά έξαλειφθώσιν αϊ άποστασίαι» καί νά μη φοβηθούν τά αντίποινα καί 
τήν αμαρτίαν τής θανατιόσεώς των. Ό Πατριάρχης πιεζόμενος υπό τής 
εξουσίας παραγγέλλει «σφοδρώς» διά τήν έκτέλεσιν τής υψηλής αυτής διατα¬ 

γής, γράφων είς τούς Επισκόπους νά φυλάττουν αυτήν «ως δόγμα θεϊκόν» 

συντρέχοντες επομένως μετά πιστής ύπακοής τό εργον τής διώξεως τών 
κλεπτών «εις τόσον, όπου νά μη μείνη ουδέ εις έξ αυτών» καί νά μή παρέ¬ 

χουν άσυλον, τρόφιμα καί χρήματα. Φυσικφ τφ λόγω δτι ούδέν εκ τούτων 

εγένετο. (Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 209, 1793). 

Συσχετίζοντες τήν ανωτέρω εγκύκλιον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
μέ τό πολύκροτον ζήτημα τής Αγοράς Καρύων, κατά τά δύο αμέσως προη¬ 

γούμενα έτη καί τό επόμενον, καθ’ δ υπό τού ίδιου Πατριάρχου Νεοφύτου 
εξεδόθη επιτίμων, ευκόλως πειθόμεθα δτι κατά τό πλεϊστον ό ανεφοδιασμός 
των κλεπτών καί αρματολών τής Μακεδονίας είς πολεμικόν υλικόν εγίνετο 
έξ Αγίου "Ορους, ένθα ΰφίσταντο υπέρ τά δέκα εργαστήρια κατασκευής 
όπλων. Δείκτης τών τοιούτων κινημάτων καί καταστάσεων, κατά κανόνα, 

είναι τό ύψος τών δανείων τού έτους εκείνου, κατά τό οποίον λαμβάνουν 
χώραν τά γεγονότα. 

Τον αιώνα τής Εθνικής ήμών άναγεννήσεως εγκαινιάζει μέ τάς επιχειρή¬ 

σεις του είς τά παράλια τής Χαλκιδικής καί επί τού εδάφους τής ίεράς χερ¬ 

σονήσου τού Αγίου “Όρους, τήν άνοιξιν τού 1801, ό “Ολύμπιος αρματολός 
Νικοτσάρας μέ τα παλληκάρια του. Ούτος διεδέχθη τον πατέρα του Πάνον Τζά- 

ραν αρματολόν τού Βλαχολιβάδου φονευθέντα είς μάχην κατά τών Τούρκων 5. 

1 Πρβλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος ΙΗ', σελ. 316. 
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Ποια τά αίτια τά ώθήσαντα τον νεαρόν αρματολόν νά έλθη είς "Αγιον 
"Ορος τήν εποχήν αυτήν είναι άγνωστον είσέτι. Τό βέβαιον είναι ο τι εγένετο 
παρά πάντων τών μοναχών ένθουσιωδώς δεκτός, ευρών πρόθυμον ύποστή- 

ριξιν επί ενάμισυ καί πλέον έτος παρά τής Κοινότητος τού Αγίου "Ορους, 

τών ενόπλων δυνάμεων τού Τόπου καί παρά τών κελλιωτών, οίτινες πρώτοι 
έσπευσαν νά τον εφοδιάσουν μέ ζωοτροφάς καί νά επισκευάσουν τά όπλα 
τών παλληκαριών του. (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 14α). 

Τον “Απρίλιον τού 1801 ό Νικοτσάρας μέ στολίσκον πολεμικών πλοια¬ 

ρίων, προερχόμενος έκ Βορείων Σποράδων κατέπλευσεν είς τήν νοτίαν 
πλευράν τού "Αθω. Ή είδησις γνιοσθείσα βραδύτερον είς Θεσσαλονίκην 
διά τών άκτοφυλακίδων φρεγατών, καθώς καί είς τον Καπετάν Πασάν ανη¬ 

σύχησε τήν Κυβέρνησιν σοβαρώς, διό καί έκινήθησαν κατά ξηράν καί κατά 
θάλασσαν από κοινού είς έρεύνας διά τούς «πειρατάς». “Απεσταλμένος τού 
Δραγουμάνου τού Τουρκικού Ναυτικού (τής "Ασπρης θάλασσας) διαπε- 

ραιούται μέσορ Άγιου "Ορους είς Θάσον (Ένθ’ άνωτ., φ. 13α). Αξιωμα¬ 

τικός τής “Ανακτορικής Φρουράς, είς ήν ύπήγετο τό Άγιον “Όρος, έρχεται 
ώς μουμπασίρης «μέ φερμάνι καί μπουγιονρτί τον Καπετάν Πασά μέ διαφό¬ 

ρους προσταγάς» έχων καί ακολούθους. Οΰτοι φιλοδωροΰνται υπό τής Κοι- 

νότητος καί έξαποστέλλονται μέσφ τού Βατοπεδίου είς Θάσον, ένθα προ¬ 

φανώς τούς αναμένει ή μοίρα τού Τουρκικού Ναυτικού (Ένθ’ άνωτ., φ. 14α). 

Ό Πλή μπίμπασης άφιχθείς παραπλέει τήν νοτίαν πλευράν καί α! Μοναί 
αναγκάζονται νά εφοδιάζουν διώκτας καί διωκομένους επί μακρόν. Ό Νι- 
κοτσάρας (τίθεται πάντοτε είς τό βιβλίον τής Κοινότητος διά τού απλού 
ονόματος Τζάρας), άναμένων τά άπομακρυνθέντα σκάφη του καί τήν ένίσχυ* 

σιν τών δυνάμεών του, αποφεύγει νά έλθη εις σύγκρουσιν μέ τον εχθρόν. 

Έκ τρίτου ήδη μέχρι τά μέσα Μαΐου 1801 άνεφοδιάζονται είς τρόφιμα 
έκ τών παραθαλασσίων Μονών τής νοτίας πλευράς αξίας άνω τών χιλίων 
γροσίων, τά όποια άναδέχεται ή Τερά Κοινότης προς εξόφλησιν κατά τό 
κρατούν σύστημα (Ένθ’ άνωτ., φ. 14α). Είς ένίσχυσιν τού Πλή μπίμπαση 
άποστέλλονται παρά τού Κεχαγιά τής Θεσσαλονίκης Κερίμ μπέη ενισχύσεις 
τζελέπιδων, τούς οποίους άντιληφθείς ό Νικοτσάρας καί κυκλώσας παρά τήν 
θέσιν «Καλλίτσα» τής περιοχής τής Μονής Χιλιανδαρίου έξώντοισεν καθ’ 

ολοκληρίαν, διασωθέντος ενός μόνον Τούρκου τραυματίου, τον οποίον περι- 

συνέλεξε καί περιέθαλψεν ή Μονή. (Ένθ’ άνωτ., φ. 13α-}-40β). Μετά ταύτα 
κυκλοφορεί ευρύτατα ή διάδοσις ότι ό αρματολός Τζάρας τραυματισθείς 
άπεβάυσεν, άλλ’ εργαζόμενός τις είς τήν Μονήν τού Διονυσίου σιδηρουργός 
έκδιωχθείς απειλεί ότι θά προδώση τό “Άγιον “Όρος διά τον Τζάραν καί ή 
Κοινότης άναγκάζεται νά ειδοποίηση τον έν Θεσσαλονίκη “Επίτροπόν της 
Ίωάννην Καυταντζόγλου νά προσεχή περί τούτου, πλήν ως φαίνεται μα- 

ταίως, διότι τά γεγονότα εξελίσσονται. (Ένθ’ άνωτ., φ. 40β). 
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Τον Αύγουστον του Ιδιου έτους άνέλαβεν ως ήγεμών της Θεσσαλονίκης 
το δεύτερον ήδη δ Μούσα Πασάς, δστις συνεργασθείς μετά του Κεριμ μπέη, 
Σελίμ μπέη καί Γιουσούφ μπέη, προ τής επελεύσεως του χειμώνος διατάσσει 
αναζητήσεις «του Τζάρα ή των πραγμάτων τον» και οι πατέρες προσθέ¬ 

τουν: «μέ τό νά διεδόθη δτι άπέθανεν ενταύθα». Ό Γιουσούφ μπέης γνω- 

ρίζων από τον πατέρα του Ισμαήλ μπέην των Σερρών, ότι από τό "Αγιον 
Όρος άνέμενε τήν αποστολήν βοών έλξεως διά τό στράτευμά του καί ενδια¬ 

φερόμενος ιδιαιτέρως διά τήν ματαίωσιν των παρενοχλήσεων του αρματο¬ 

λού Τζάρα, άπέστειλε καί ίδικόν του άξιωματούχον (Τζοχαδάρην), τον Σατήρ 
άγαν προς τον Ζαμπίτην Χασεκή τού Όρους Άχμέτ άγαν, διαδεχθέντα τήν 
1 Μαρτίου 1802 τον Μεϊμέτ άγαν, τό σουρέτ φερμάνι καί νομαρχιακήν δια¬ 

ταγήν (μπουγιουρουτί) τού μουτεσελίμη τής Θεσσαλονίκης Σελίμ μπέη διά 
τήν «ερευνάν κλεπτών». Εις τον κώδικα σημειοΰται χαρακτηριστικούς: «μάς 
ετερόδωσαν δτι εδέχθημεν τον Τζάραν». Επειδή όμως δ Ζαμπίτης Χασεκής 
τού Όρους φιλοδωρηθείς βραδύνει νά άπαντήση, έρχεται προσωπικώς δ 
ίδιος μουτεσελίμης Κεριμ μπέης νά ενεργήση άνάκρισιν διά τούς φονευθέν- 

τας κατά Ιούνιον τού 1801 τζελέπιδες εις Καλλίτζαν τής Μονής τού 

Χιλιανδαρίου· 
Ό Νικοτσάρας διά νά μετάθεση τό βάρος τής άκολουθίας τού Κεριμ 

μπέη, έ'χων δέ καί άνάγκην άνεφοδιασμού, ενεργεί έπίθεσιν κατέναντι τού 
"Ορους εις Συκιάν Σιθωνίας διά των πλοίων του καί συλλαμβάνει πλοϊον 
εμφορτον. Ή Κοινότης προς τυπικήν αυτής τακτοποίησιν, μετά τινα χρόνον, 

αναφέρει τό γεγονός εις τήν Θεσσαλονίκην, οί δέ Συκιώται εκδικούμενοι 

τήν γενομένην αύτοίς υπό τού άρματολού προσβολήν και ζημίαν εκστρα¬ 

τεύουν διά των καπετανέων αυτών κατά τού Νικοτσάρα άποβιβασθέντες εις 
"Αγιον Όρος. Τούτους δμως προλαμβάνει καί άποκρούει ή τοπική φρουρά 
των σερδαρών τού Αγίου Όρους. "Ετερον άπόσπασμα σερδαρών, εκόν 
άκον, συνεκστρατεύει μετά τού αγά εις Βατοπέδιον, αλλά παραπλανφ τον 
εχθρόν, δ δέ άρματολός εναλλάσσων τάς θέσεις του επ’ άμφοτέρων των 
πλευρών τής χερσονήσου 'Αγίου "Ορους κυριαρχεί των επιχειρήσεων κατά 
των Τούρκων. Πληροφορηθείς όμως, δτι έκινήθη εναντίον του καί δ Βαλής 
τής Ρούμελης, εις συνάντησιν τού οποίου μεταβαίνει εις Θεσσαλονίκην ώς 
άπεσταλμένος δ Γέρων Ίωαννίκιος έκ τής Μονής Ρωσικού, καί φοβούμενος 
τήν άπό θαλάσσης κύκλωσιν καί πολιορκίαν του αποφασίζει νά δώση τάς 
τελευταίας του μάχας καί νά άπέλθη εις Σκιάθον. Έξ άλλου οί Επισταται 
τού 'Αγίου Όρους, φοβούμενοι μήπως κατά τάς συγκρούσεις συλληφθούν 
παλληκάρια τού Τζάρα καί ένοχοποιηθή δ Τόπος, προληπτικώς φιλοδωρούν 
τον Ζαμπίτην Άχμέτ άγαν καί εκδίδει ούτος τεσκερέδες δΡ άπαντας τούς 

λαϊκούς τού Αγίου Όρους. 

Αϊ τοποθεσίαι Βατοπεδινή παλαιοχώρα, Έσφιγμενίτικες γούρνες καί 
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τό έπίνειον "Αγιος Θεόδωρος, έγνώρισαν ημέρας δόξης κατά τό έτος τούτο, 

άπό τάς επιθέσεις καί τήν φθοράν τήν οποίαν επροξένησεν εις τούς Τούρ¬ 

κους ό άτρόμητος άρματολός διεξάγων αγώνα κατά ξηράν καί κατά θάλασ¬ 

σαν. Των μαχών φαίνεται δτι μετέσχον καί μοναχοί, δ Δαμασκηνός Βατο- 

πεδινός, δ παπά Δαυίδ καλυμαυκάς καί άλλοι. 
Ό Τζάρας έπιβιβασθεϊς των πλοίων αυτού καί πλέων προς Σκιάθον 

έπεχείρησε νά εκπορθήση τό παραθαλάσσιον φρούριον τής Μεγίστης Λαύρας, 

τό προστατεύον τον λιμενίσκον αυτής, πιθανόν προς άνεφοδιασμόν, άλλ’ 

άπεκρούσθη. Έκ τού κώδικος συνάγεται δτι κατεβλήθησαν παρά τής Ίεράς 
Κοινότητος άποζημιώσεις εις τήν Μονήν διά βλήματα των κανονιών ( τόπια) 

τού φρουρίου αύτής' επομένως ό κανονιοβολισμός εκατέρωθεν ύπήρξεν ισχυ¬ 

ρός, μή αποκλεισμένης τής εκδοχής καταλήψεως καί χρησιμοποιήσεως τού 
φρουρίου τούτου παρά των εισελθόντων προς καταδίωξιν τού άρματολού 
Τουρκικών δυνάμεων, προς άσφάλειάν των. 

«Μετά τήν φυγήν των», ώς αναγράφεται, άφίχθη εις τήν δυτικήν 

πλευράν τής χερσονήσου δ μπίμπασης Σαλίχ διά νά τούς καταδιώξη. Αί 
Μοναϊ Ξηροποτάμου, Ξενοφώντος καί Ρωσικού άποζημιοίνονται διό χορη- 

γηθέντα εις τά πλοία τρόφιμα. Επειδή δέ αποζημιώνεται καί ή Μονή 
Κουτλουμουσίου συμπεραίνεται δτι δ Τζάρας έδρασε καί εις τό Κέντρον, 

έπιστρατεύων άνδρας, έπισκευάζων καί συμπληρώνων τον δπλισμόν του εις 
τά εν Καρυαϊς εργαστήρια. 

ΑΙ μάχαι τού Νικοτσάρα δύνανται νά θεωρηθούν τό προανάκρουσμα 
τής μεγάλης Έπαναστάσεως τού 1821 έν Άγίφ Όρει καί τό βάπτισμα πολ¬ 

λών μαχητών. Τό φρόνημα δλων άνεπτερώθη, καθόσον πατεδείχθη καί πάλιν 
δτι εις τούς ανδρείους τό βιβλίον τής άριθμητικής δέν έχει θέσιν. Ή ύπό- 

θεσις έστοίχισεν εις τήν Κοινότητα 7.287 γρόσια, ευτυχώς άνευ άλλων 
συνεπειών λόγφ τής έμφρόνου πολιτικής των πατέρων. ( Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 

40α-β, καί 41α, κεψ. ΙΑ'). 

Δύο ακόμη μορφαΐ Εθνικών αγωνιστών εμφανίζονται καί δρούν εις τό 
πολεμικόν θέατρον τής χερσονήσου τού Άθω μέ επίκεντρον τήν Κουμίτσαν, 

περιφέρειαν τής Μονής Χιλιανδαρίου καί δρμητήριον τήν Μεγάλην Βίγλαν, 

τό όρος μέ τήν πυκνήν βλάστησιν τό όποιον κόπτει καθέτως τήν χερσόνη¬ 

σον. Είναι δ Βέργος καί δ Άποστό?ιης. 
Ή χρήσις τού μικρού μόνον ονόματος ή μόνον τού επιθέτου, δηλοΐ δτι 

πρόκειται διά πασίγνωστον πολεμιστήν ή καπετάνιον τής εποχής, οΰχί 
βεβαίως καί εις ήμάς, ένεκα τής πενιχρότητος των παρεχομένων στοιχείων. 

Ποιας λοιπόν καταγιυγής καί πόθεν προήρχοντο ούτοι μάς είναι άγνω- 
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στον, επί του παρόντος. Πιθανόν νά έγκατελείφθησαν υπό του αρματολού 
Νικοτσάρα ώς σύνδεσμοί του καί έκρύπτοντο ως «ήμφιεσμένοι κοσμικομο- 

ναχοί», παρακολουθοΰντες τάς προετοιμασίας τοΰ Ισμαήλ μπέη των Σερρών 
ή προς παρενόχλησιν των λοιπών ηγεμόνων προς ματαίωσιν τής συμπράξεώς 
των μετ* εκείνου, κατά των Σέρβων εθνικιστών τοΰ Καραγεώργεβιτς. Οί 
ανωτέρω καλούνται λησταί, πειραταί καί κακούργοι κατά την φρασεολογίαν 
των Τουρκικών εγκυκλίων διαταγών. Συνήθως οΐ επιδιδόμενοι εις καθαρώς 
ληστρικά έργα ονομάζονται εις τά έγγραφα τοΰ 1 Αγίου "Ορους «επάρατοι», 

δηλ. κατηραμένοι. Πάντως τό δτι επί εξαετίαν ολόκληρον γίνονται ανεκτοί 
εις τον Τόπον καί καταβάλλονται δΓ αυτούς καί εξ αιτίας των πολεμικαί 
δαπάναι, πρόστιμα, λύτρα, δώρα, καί δεν διατάσσεται ή έξόντωσίς των διά 
τοΰ τοπικού αρματολικιού των σερδαρών, εις τούς Καπετανέους τοΰ οποίου 
άπετέλει έσχάτην προσβολήν ή είσοδος καί παραμονή έν τφ Τόπφ ενόπλου 
χωρίς νά παρουσιασθή εις τον οπλαρχηγόν καί παραδώση τήν σπάθην του, 
μάς πείθει, δτι πρόκειται περί εθνικών αγωνιστών. Πιστοΰται ακόμη τούτο 
καί έκ τής συμπράξεώς των μετά τοΰ «Βιγλάτωρος» οπλαρχηγού τοΰ 'Αγίου 
"Ορους Χαρίση καί μετά τών ναυτικών πλοίων τών νήσων, προς καταδίωξιν 
Τούρκων τών πέριξ περιοχών οΰχί δέ καί τοΰ αγά τοΰ Τόπου. Έτέρα 
ένδειξις περί τών ανωτέρω είναι καί τό δτι κατά τοΰ Βέργου τελικώς εκστρα¬ 

τεύει ό εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Γιουσούφ μπέη τελών Καπετάν Γιαννάκης, 

έ'χων ώς έδραν του τον Πολύγυρον. Εις μισθωτόν αρματολόν, ως γνωστόν, 

κατέφευγεν ή Τουρκική Κυβέρνησις οσάκις δεν ήδύνατο νά φέρη αποτέλεσμα 
διά τοΰ τακτικού στρατού καί τοΰ ναυτικού, έπικηρύσσουσα τήν κεφαλήν 
τοΰ οπλαρχηγού επί μεγάλη χρηματική αμοιβή καί αυτό έγινεν εν προκει- 

μένφ μετά εξαετίαν. Τά γεγονότα εκ τών ύπ’ ό'ψιν μου πηγών έξειλίχθησαν 
ώς ακολούθους; 

Ό Ντεμίρ αγάς, απεσταλμένος τοΰ Ισμαήλ μπέη ήγεμόνος τών Σερρών, 

περιέρχεται επί τριάκοντα δύο ήμέρας τάς Μονάς τοΰ 'Αγίου "Ορους, άφή- 

σας τούς ίππους τής ακολουθίας του εις τήν Μονήν τών Ίβήρων νά διατρέ- 

φωνται. Τό έργον του ασφαλώς ήτο κατασκοπευτικόν, άλλ’ εΐς τό φανερόν 
έζήτει ταύρους έλξεως διά τάς άμάξας καί τό βαρύ πυροβολικόν τοΰ Τουρ¬ 

κικού στρατού. *Η Κοινότης τον εξυπηρετεί διά τοΰ "Αθανασίου Πολυγυ- 

ρινοΰ, δστις μεταφέρει γράμματα τοΰ Ντεμίρ αγά εις Σέρρας. (Κώδ. 4, Ι.Κ., 

φ. 86α, 1803- 1804). 

Τούς Τούρκους καί Γεοάργιόν τινα Ηερισσιώτην έξερχομένους τοΰ 
"Ορους «απογυμνώνει» δ Βέργος παρά τήν θέσιν τής Κουμίτσας. Τήν αγω¬ 

γήν των άντικρύζει ή 'Ιερά Κοινότης διά καταβολής άποζημιώσεως καί φαι- 
νομενικώς αποστέλλει κατά τοΰ Βέργου τον τουφεκτσήν Πανούσην δνομα- 

στόν σερδάρην τοΰ Τόπου, μετά ταΰτα δέ καί τοπικόν απόσπασμα (πότου- 

ραν). Έκ Θεσσαλονίκης άποστέλλεται μία φρεγάτα εΐς Δάφνην, συμβάλλουν 

Τό "Αγιον "Ορος μετά τήν Όθ-ωμανικήν κστάκτησιν 169 

δέ καί Τουρκικά πλοία τής Λήμνου εΐς τήν έρευναν έκ τής άν. πλευράς, 

άποσταλέντα υπό τοΰ Όσμάν Πασά. Άπό ξηράς δ «νέος βαλής» τής Θεσ¬ 

σαλονίκης Μουσταφά Πασάς, ό μουσελίμης αυτού Γιουσούφ μπέης καί ό 
διαδεχθείς τον ανωτέρω βαλήν Χοζρέφ Πασάς συμπράττουν εΐς έρευναν, προς 
άνακάλυψιν τοΰ Βέργου καί τίνος Ρεβενκιώτου. (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 105α). 

Κατά τό επόμενον έτος 1805 ό Βέργος πιεζόμενος έκ τών παραλίων 
άποσύρεται εΐς τά ενδότερα τοΰ "Ορους. Ή φήμη του καί ή γενναιότης του 
ηλεκτρίζουν τό μένος τών κελλιωτών, μεταξύ τών οποίων ζή καί κινείται. 
Οί κελλιώται ούτοι έχοντες προηγούμενα μέ τάς άρχάς έξ αιτίας τοΰ φορο¬ 

λογικού ζητήματος, κυρίως όμως μέ τον άγαν δΓ άσκηθέντα κατ’ αυτών 
βίαια μέτρα καί εκδικούμενοι, επιτίθενται πιθανώτατα υπό τήν προστασίαν 
τοΰ Βέργου τήν 15Ήν Αύγούστου, ημέραν εορτής τών Καρυών, κατά τοΰ 
Μπεϊλικίου καταθραύσαντες αυτό. «Τσακίσαντες» δέ καί τάς θύρας τοΰ 
πύργου άπηλευθέρωσαν τον κρατούμενον επί 305 ήμέρας Σάββαν Μαδεμο- 

χωρίτην. Τό έπεισόδιον, ώς ήτο Ιπόμενον, έσχε τεραστίαν άπήχησιν καί 
επακόλουθα. Ό Χοζρέφ Πασάς εκστρατεύει έκ δευτέρου, έπικαλεσθείς τήν 
βοήθειαν τών Τούρκων Καβάλας καί Λήμνου' διατάσσεται γενική καταγραφή 
τών κελλιωτών, ο δέ Ζαμπίτης Χαλίλ αγάς σπεύδει νά έπιστρέψη, ασθενών 
εΐσέτι, έκ Κωνσταντινουπόλεως εΐς Θεσσαλονίκην, ένθα φρουρεΐται διαρκώς 
υπό άποστελλομένων υπό τής Κοινότητος καί εναλλασσόμενων σερδαρών. 

Επίσης φρουρεΐται τό καταστραφέν Μπεϊλίκιον τοΰ αγά υπό τών σερδαρών 
καί άλλων ενόπλων, εκτάκτως έπιστρατευθέντων, επί ένα μήνα, μέχρι τής 
7 Σεπτεμβρίου. (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 122β, 1805). 

Καθ’ ον χρόνον ή Κοινότης καταβάλλει προσπάθειας, διά τοΰ έν Θεσ¬ 

σαλονίκη Επιτρόπου αυτής Ίωάννου Γούτα Καυταντζόγλου, προς παρεμπό- 

δισιν τής εΐς "Αγιον "Ορος εισόδου στρατεύματος τοΰ Βαλή (πασαλίδων), 

ό Βέργος προβαίνει εις τόν φόνον τριών Αθιγγάνων τοΰ Ροστέμ αγά Διοι- 
κητοΰ τών Μαδεμοχωρίων (Μαδέμ Ίμηνί πίρ έφένδη) παρά τήν θέσιν 
Παλαιοσταΰρι τής Κομίτσης, ένθα τό νεωστί άνεγερθέν φυλάκιον τής 'Ιερ. 
Κοινότητος. Οί Αθίγγανοι ήρεύνων προφανώς διά φυγάδας τών Μαδεμο¬ 

χωρίων κατ’ εντολήν τοΰ Ροστέμ αγά, τήν δέ πράξιν έθεώρησεν ούτος 
προσβολήν. Ή απαγωγή τών προϊσταμένων εΐς τήν περίπτωσιν αυτήν 
ύπήρξεν αναπότρεπτος. Αί Μοναί ενεργούν πλέον άπ* ευθείας εΐς τό Κέντρον, 

τήν Κωνσταντινούπολή, μέ μεγάλα μέσα καί δΓ όλοσψραγίστων αναφορών 
προς άποσόβησιν τών δεινών. Ή χρηματοδότησις ήτο καί πάλιν τό σωστι¬ 

κόν μέτρον καταστολής τών πραγμάτων. Ή άκτοφυλακίς φρεγάτα εΐς τήν 
οποίαν είχε προστεθη εκτάκτως καί μία μπεϊλίδικη καραβέλα, μέ ούκ ολίγα 
έξοδα αυτών, άφίνουν τελικώς άνεπηρέαστον τον Τερόν Τόπον. (’Ένθ* 

άνωτ. φ. 123α - β, 1805- 1806). 

Έπί 46 ήμέρας «διέτριψαν» απεσταλμένοι τής Κοινότητος εΐς τήν Θεσ- 
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σαλονίκην προς διευθέτησιν των πραγμάτων, εκ δέ των ευχαριστηρίων όλο- 

σφραγίστων τά οποία άπηύθυνεν εν συνεχείςι δ Τόπος είς τήν Εκκλησίαν 
καί Ότζάκι, ήτοι τό Άρχηγείον της Ανακτορικής Φρουράς, φαίνεται οτι 
οί μοναχοί έ'τυχον τής προστασίας αυτών. Έπί πολύ διάστημα «δια τα καθ' 
οδόν ενδεχόμενα!) ή συγκοινωνία τού 'Αγίου "Ορους εγίνετο μόνον από 

θαλάσσης διά λέμβων. 

Τον Χοζρέφ Μεχμέτ Πασάν διεδέχθη είς τό Σαντζάκιον τής Θεσσαλο¬ 

νίκης δ Μούσα Πασάς μέ μουσελίμην του τον Κερί μ μπέην, οίτινες μέ τήν 
σειράν των δεν παρέλειψαν, έστω καί τυπικώς προς εϊσπραξιν των καθιερω¬ 

μένων ρουσψετίων, νά ενεργήσουν ερευνάν (τευτήσι) περί κλεπτών. Λαμ¬ 

βάνουν δέ 570 γρόσια δ είς καί Β89: 75 δ άλλος. Είς τό διάστημα τής 
παραμονής των προϊσταμένων τού 'Αγίου "Ορους εν Θεσσαλονίκη, σκλάβος 
τού Γιουσοΰφ, χριστιανόπουλο, άφαιρέσας φλωρία έκ τής οικίας του δρα¬ 

πετεύει είς "Αγιον "Ορος. Τούτον καταδιώκουν ένοπλοι «αρματωμένοι» τού 
Χοζρέφ άλλα ματαίως. Κατά τό διάστημα τής περιπέτειας αυτής έκινδύνευ- 

σαν καί οί οικονόμοι των μετοχίων έκ διαταγής τού Χοζρέφ Πασά «να φτά¬ 

σουν μέσα είς Θεσσαλονίκην δλονς τους οικονόμους», τούτο όμως άπεσοβήθη 

διά τού Η. Καυταντζόγλου μέ δώρον 500 γροσίων προς τον ανωτέρω Βαλήν. 

Έπανελθόντος τού Χαλϊλ αγά είς "Αγιον "Ορος, χρησιμοποιείται ούτος 
προς έξευμένησιν τού Ροστέμ αγά των Μαδεμοχωρίων διά προσφοράς 
2.000 γροσίων έκ των όποιων τό ήμισυ καταβάλλει ή Μονή Χιλιανδαρίου, 
επειδή δ φόνος έλαβε χώραν εις τήν περιοχήν της. ("Ενθ’ άνωτ., φ. 124α, 

125α-β, 1805- 1806, καί φ. 141α. 1806- 1807). 'Ο Τόπος δεν είχε συνελ¬ 

θεί άκόμη έκ των ανωτέρω ταλαιπωριών, ότε καί πάλιν κατά τήν πανήγυ- 

ριν τού δεκαπενταυγούστου τού έτους 1806 ενεργεϊται εν Καρυαΐς φανερά 
επιστράτευσις ναυτών (γεμιτζίδων), κατόπιν τού κατάπλου εις την παραλίαν 
τών Ηβήροον «αγνώστου καραβιού». Τούτου είχε προηγηθή ή άφιξις καί 
περιοδεία έν 'Αγίφ "Ορει «ενός κονσούλου Ρώσσον Νεδόβα» κατά τό προη- 

γούμενον έτος ήδη δέ ενός «μιλιόρδου ’Εγγλέζον» μετά δύο ανθρώπων του. 

Ό Ζαμπίτης Χαλίλ αγάς μή δυνάμενος νά εξακρίβωση, άν πρόκειται περί 
Ελληνικής ή ξένης έπιστρατεύσεως, ειδοποιεί τήν Υψηλήν Πύλην και τον 
Βαλήν τής Θεσσαλονίκης. Εντός μικρού διαστήματος καταφθάνει άξιωμα- 

τούχος τού Πρωθυπουργού (τζοχαδάρης τού Βεζύρη) μέ φερμάνιον διά νά 
ένεργήση ερευνάς είς τούς λιμενίσκους { σκάλαις) τών Μονών καί ιδίως Ηβή* 

ρων καί Ζωγράφου. Ό τζοχαδάρης φιλοδωρεΐται καί έξαποστελλεται εις 
'Ιερισσόν, άλλ* ή φιλοδωρία αύτη τού φαίνεται μικρά καί κρατεί ως διαφο¬ 

ράν τούς δύο ήμιόνους τής Μονής Χιλιανδαρίου. 'Η υποθεσις διευθετείται 
τή έπεμβάσει τών τζορμπατζίδων καί τού Ζαμπίτου τής Περισσού,· οίτινες 
τού έδιπλασίασαν τό ποσόν διά λογαριασμόν τής Κοινότητος τού 'Αγίου 

"Ορους. ("Ενθ* άνωτ., φ. 141β, 1806 -1807 ). 
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Τον άπεσταλμένον τής Υψηλής Πύλης αντικαθιστούν, είς τό έργον τής 
έρεύνης «δι εν υποκείμενον» έπί 15 ημέρας, είς Καπά Νταγής καί δύο μπου- 

μπασίριδες, οίτινες, πληροφορηθέντες τήν έκφόρτωσιν καί εισαγωγήν είς 
τον Τόπον πολεμικού υλικού, διατάσσουν τήν «συλλογήν τών αρματων». 

Συγχρόνως ένισχύεται ή παράκτιος περιπολία διά τρίτου πολεμικού πλοίου, 

μιάς βασιλικής κορβέτας. Καί πάλιν ανεφοδιασμοί τών πλοίων ατελείωτοι 
έκ μέρους τών δέκα Μονών τής νοτίας πλευράς, τό βάρος τών οποίων βα¬ 

στάζουν άληλεγγύως αί είκοσι. (’Ένθ* άνωτ., φ. 142α, 1806- 1807). 

Οί 'Αγιορεΐται έπαγρυπνούν, ή κατάστασις όμως ανησυχεί ως ήτο επό¬ 

μενον τον Βαλήν τής Θεσσαλονίκης Μούσα Πασάν, όστις άποφασίζει τήν 

εξέτασιν τών πραγμάτων έκ τού πλησίον. Τό έργον ανατίθεται είς τον Γιου- 

σούφ μπέην, ή δέ είδησις μεταδίδεται εκ Γαλατίστης, ότι έξέρχεται έκ Θεσ¬ 

σαλονίκης δ Γιουσούφ ζητών «έγγύην» παρά τού 'Αγίου "Ορους. Είς 
βεβαίωσιν τής άφοσιώσεως τού Τόπου προς τήν Κυβέρνησιν, άπαραίτητον 
μέτρον είς τοιαύτας καταστάσεις, άποστέλλεται έσπευσμένως είς Θεσσαλονίκην 

Εξαρχία έκ τών γερόντων Νεκταρίου Ηβηρίτου καί Γαλακτίωνος Φιλοθεΐ- 

σου μέ πεσκέσια καί χρυσά δώρα. 'Η περίστασις είναι τόσον δυσχερής, 

ώστε δ λογιοδτατος Γρηγόριος Γρηγοριάτης διά νά παραλάβη τον «μποχτσα» 

τών χαρατζίων έκ Θεσσαλονίλης συνοδεύεται υπό ΐσχυράς φρουράς σερδα- 

ρών, τό δέ ταξιδιόν του διαρκεΐ 41 ήμέρας, αντί τών συνήθων 6 -7 ημερών. 

{Ένθ’ άνωτ., σελ. 1420, 1806-1807). 

Είς τήν Εξαρχίαν λαμβάνει θέσιν εν Θεσσαλονίκη καί δ Ησαάκ Λαυ- 

ριώτης. Ό Μουσά Πασάς, δ Κερίμ μπέης, δ Γιουσούφ μπέης, δ Άπτου- 

ραχμάν μπέης υιός τού Γιουσούφ, δ Μουφτής καί άλλοι χρηματοδοΰνται 
άφειδώς διά «βιγλιάτικα καί τευτήσι». Μέ τήν επιστροφήν τής άποστολής 
εις "Αγιον "Ορος καταφθάνει καί ή είδησις, ότι έκηρύχθη δ πόλεμος υπό τής 
Ρωσίας κατά τής Τουρκίας καί νά προσέχουν- ( "Ενθ’ άνωτ., φ. 143α, 1807 ). 

Είναι ή ποθητή ευκαιρία τήν οποίαν γνωρίζουν καί αναμένουν άπο 
μακρού δ Χαρίσης, δ Βέργος, ίσως καί άλλοι πολεμισταί Καπεταναΐοι με- 

μυημένοι είς τό κίνημα τής Ρωσίας καί συνεργαζόμενοι μετά τών ναυτικών 
τών νήσων. Ή προσοχή τής Τουρκικής Κυβερνήσεως στρέφεται ιδιαιτέρως 
προς τό "Αγιον "Ορος, ένεκα τών άνωτέρω γεγονότων καί τού ενδιαφέρον¬ 

τος τής Ρωσίας προς αυτό. Διατάσσεται λοιπόν αύστηροτέρα ή έπιτήρησις 
από θαλάσσης τών παραλίων τής Χερσονήσου καί προστίθενται είς τά υπάρ¬ 

χοντα σκάφη ή βασιλική «Καπετάσια» καί έν βρίκιον. Τά γεγονότα εξελίσ¬ 

σονται ραγδαίως. Οί οπλαρχηγοί τή συμπράξει τών «θαλασσίων πειρατών» 

ή καί άνευ αυτών διά τής χρησιμοποιήσεως πλοιαρίων τών 'Ιερών Μονών 
έν καιρφ νυκτός πλησιάζουν τά ναυλοχούντα πολεμικά πλοία είς τό βάθος 
τού κόλπου τού 'Αγίου "Ορους, έναντι τής Ούρανοπόλεως, καί προσάπτουν 
εις αυτά τά πυρπολικά των. Τρία «βασιλικά καράβια» έν οις καί ή ναυαρ- 
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χίς (καπετάσια) έφώησαν προς στιγμήν τον κόλπον και έβυθίσθησαν. Έκ 
των πληρωμάτων ελάχιστοι διεσώθησαν, καταφυγόντες εις τό "Αγιον Όρος 
και τυχόντες προχείρου περιθάλψεως παρά των μοναχών, οίτινες πανηγυρί¬ 

ζουν τό γεγονός, άλλα καί ετοιμάζονται προς άντιμετοοπισιν των αναπότρε¬ 

πτων συνεπειών καί νέων δεινών. { «εις φαγούραν 5 Τούρκοι φυγάδοιν από 
Λήμνου, ετέρων 32 από Λήμνον, 12 φελονκατζίδες έκ τής βασιλικής καπε- 

τάσιας δια 2 ή μέρας, 30 ετέρους φελονκατζίδες έκ των βασιλικών καραβίθ)ν 
διά 2 ημέρας, των καραβοκαέντων γεμιτζίδων (ναυτών) διά ημέρας 22». 

(Ένθ’ άνωτ., φ. 169α)1. 

Ό Καπετάν Πασάς δΓ απεσταλμένων του άποβιβασθέντων εις Βατό- 

πέδιον διατάσσει ανακρίσεις περί των «έμπρησθέντων τριών βασιλικών 
πλοίων», ένοχοποιών τους 'Αγιορείτας διατί δεν έδόθη εϊδησις εξ Αγίου 
“Όρους περί τοΰτου. Συγχρόνως ενεργεΐται έπιστράτευσις ιών εργαζομένων 
λαϊκών διά τήν εξαγωγήν των κανονιών έκ των βυθισθέντων πλοίων, ινα 
μή περιέλθουν ταΰτα εις χεϊρας τών Ελλήνων ναυτικών" άπησχολήθησαν δέ 
εις τό έργον τούτο περί τά 500 πρόσωπα καί επί σειράν ετών, τροφοδοτού¬ 

μενα έκ τών μετοχίων τών Μονών εις βάρος του Άγιου “Ορους. Ό Κερί μ 
μπέης σπεύδει επί τόπου με στράτευμα 250 στρατιωτών προτιθέμενος νά 
διαπεραιωθή καί εις Λήμνον, ένθα φαίνεται δτι έσημειώθη στάσις, ως δΰνα- 

ται νά συμπεράνη τις έκ τών φυγάδων στρατιωτών. Επίσης άφικνεΐται εις 
Πρόβλακα ό Γιουσούφ μπέης, εις συνάντησιν τοΰ οποίου μεταβαίνει ό Ζαμ- 

πίτης Χασεκής Χαλίλ αγάς καί τριμελής επιτροπή Αγιορειτών : Πρωτοσύγ- 

κελλος Θεοδόσιος Κουτλουμουσιανός, Ζαχαρίας Χιλιανδαρινός καί Ιγνάτιος 
Φιλοθεΐτης, οίτινες παρέμειναν πλησίον του επί 17 ημέρας. Καθ’ δν χρόνον 
άσχολειται 6 Γιουσούφ μπέης μέ τήν εξαγωγήν τών κανονιών άνεπιτυχώς, 
ό Κερίμ μπέης ζητεί νά εΐσέλθη τό στράτευμά του εις "Αγιον “Ορος, άλλ’ οί 
μοναχοί άνθίστανται δΓ δλων τών μέσων καί διά τής συμπαραστάσεως τοΰ 
έν Θεσσαλονίκη Επιτρόπου Ί. Καυταντζόγλου. Εις τον κοόδικα σημειοΰται 
αληθινόν ό'ργιον δωροδοκιών εις χωριστόν κεφάλαιον στρατιωτικών δαπα¬ 

νών («σεφέρ ίμτατιέ») μέ προεξάρχοντα τον Χοζρέφ ΙΙασάν. Ή θέσις τοΰ 
Άγιου Όρους θά ήτο ίσως δυσκολωτέρα άνευ τής μαρτυρίας τοΰ Σελήμ 
μπέη, αντιζήλου ασφαλώς τών άλλων βέηδων Θεσσαλονίκης, διά τήν οποίαν 
λαμβάνει φιλοδωρίαν 900 γροσίοίν «διά τήν ήν δέδωκε μαρτυρίαν περί τών 

έμπρησΟεντοιν π?ιθίων». Όθεν γίνεται φανερόν, ότι ΰπερημΰνθη τών Άγιο- 

1 Αυστριακή αποστολή ( βατραχανθρώπων) κατά τό παρελθόν έτος, καθώς μοί 

άνέφερεν ό Πρόεδρος τής Ούρανοπόλεως κ. Ρήγας, διεπΐστιοσεν, οτι μεταξύ τής ώς 

άνω Κοινότητος καί του δρμου Τρυπητής σώζονται κεκαυμένοι οί σκελετοί τών είρη- 

μένων τριών πολεμικών Τουρκικών πλοίων. Δέν αποκλείεται ή πυρπόλησις αυτών 

υπό αντιπάλων δυνάμεων κατά τόν Ρωσοτουρκικόν πόλεμον, αλλά ιό τοιοΰτον δέν 

συμβιβάζεται μέ τήν ένοχοποΐησιν τοΰ 'Ιεροΰ Τόπου. 
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ρειτών. Ή όλη δαπάνη τής ύποθέσεοος ταΰτης ύπερέβη τάς 21.000 γρόσια, 

παρέστη δέ ανάγκη νά χρησιμοποιηθή καί δεύτερα αποστολή εις Θεσσαλο¬ 

νίκην μετά τοΰ Χαλίλ αγά, εκ τών Ιγνατίου Φιλοθεΐτου, Αγαθάγγελου 
Δοχειαρίτου καί Θεοκ?νήτου Άγιοπαυλίτου, ιδιαιτέρα δμως κατεβλήθη προσ¬ 

πάθεια έν Κίονσταντινουπόλει προς απαλλαγήν τοΰ Τόπου από τάς αγγα¬ 

ρείας εξαγωγής τών κανονιών. {Ένθ’ άνωτ., φ. 160α-β, 1807- 1808). 

Ποιοι ακριβώς ήσαν οί πρόδρομοι αυτοί τοΰ Κανάρη καί τοΰ Βότση, 

τό παράδειγμα τών οποίων έφοοτισε τό έργον τής Έπαναστάσεως, μέχρι 
στιγμής μοί είναι άγνωστον. Κατά τήν Έπανάστασιν εΰρέθησαν οί συνεχι- 

σταί, οίτινες έπυρπόλησαν δυο είσέτι πλοία εις τόν αυτόν κόλπον τοΰ Άγιου 
“Ορους, έν εις τά Καρτάλια τής Σιθωνίας καί εν (τήν άκτοφυλακίδα φρε¬ 

γάταν ) εις τόν λιμενίσκον τής Μονής Ξηροποτάμου παρά τήν Δάφνην* επο¬ 

μένως τό Τουρκικόν Ναυτικόν έστερήθη πέντε πλοίων κατά τάς παραμονάς 
τής Έπαναστάσεως. 

Μετά τοιαΰτην επιτυχίαν καί τήν έπελθοΰσαν ταχέως διευθέτησιν τά 
πλοία τών νήσων καί αί συνεργαζόμεναι μετ’ αυτών δυνάμεις τών αρματο¬ 

λών καί κλεφτών κατά τά παράλια τής Χαλκιδικής καί τοΰ Αγίου “Ορους 
άνεθάρρησαν. Τό πλήθος τών δαντελωτών κολπώσεων τής ίερ. Χερσονήσου, 

ό εύκολος ανεφοδιασμός τών πλοίων εις δλα τά απαραίτητα καί δή οί φυσι¬ 

κοί λιμένες: (τοΰ Κωφοΰ Σιθωνίας, Δάφνης, Άμμουλιανής, νησί Καυσο- 

καλυβίων, Κλέφτικο Κερασιάς, Άγιοι Θεόδωροι, Πλατύς καί Φραγκολί- 

μανο), ήσαν δ τι έπρεπε διά τά πειρατικά σκάφη, λαμβανομένης ύπ’ δψιν 
καί τής από ξηράς προστασίας των. 

Τόν Όκτώβριον τοΰ έτους 1808 ή * Υψηλή Πΰλη προέβη εις τόν διο¬ 

ρισμόν τοΰ Ισμαήλ μπέη τών Σερρών, ώς ήγεμόνος τής Θεσσαλονίκης. Εις 
τήν σειράν τών Βελήδων τοΰ Σαντζακιού τής Θεσσαλονίκης νομίζω δτι μόνον 
δ ανωτέρω ήγεμών καί δ υιός του Γιουσούφ κατέλαβον τήν εξουσίαν αυτήν 
μέ τόν βαθμόν τοΰ μπέη' δλοι οί λοιποί ήσαν Πασάδες, καί ή έδρα πασα?ά- 

κιον έκ τών σπουδαιοτέρων, ώς σκάλα τών λοιπών. 

Μεταξύ τών προκών, οίτινες έσπευσαν νά υποβάλουν τά συγχαρητήρια 
εις τόν νεοεκλεγέντα ηγεμόνα, ήσαν καί οι δυο υιοί τοΰ Καραοσμάνογλου, 

όνομαστοΰ Διοικητοΰ τής Περγάμου, διαπεραιωθέντες μέσψ Λήμνου εις 
"Αγιον “Όρος. Τό γεγονός δέν διέλαθε τήν προσοχήν τών καραδοκοΰντων 
άνδρών τής Εθνικής άντιστάσεως καί κατά τήν επιστροφήν των οί δυο 
εύγενεις Τουρκόπαιδες άπάγονται καί κουρσεύονται τά δώρα τά όποια άντα- 

πέδιδεν δ Ισμαήλ μπέης εις τόν φίλον του Καραοσμάνογλου. Κατά τά καθιε¬ 

ρωμένα, εφόσον τό πραξικόπημα έλαβε χώραν εις τήν θαλασσίαν περιοχήν 
του, ύπεχρεώθη νά καταβάλη τά λύτρα διά τήν άπελευθέρωσιν τών αΐχμα- 

λωτισθέντων καί τήν αξίαν τών δώρων τοΰ Ισμαήλ, άπετράπησαν δέ αί εκδι¬ 

κήσεις τή μεσολαβήσει τοΰ άρχοντος Λογοθέτου τών Σερρών καί άδελφοΰ 
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του γνωστού Σπανδωνή, Δημητρίου Χατζή Κωνσταντίνου Βασματζη. Έν 
προκειμένη) έδρασαν -θαλάσσιοι πειραταί. 

«Γρόσια 
1.500 είς εξαγοράν των δύω Τουρκοπαίδων τοϋ Καρά Όσμάνογλου, 

αίχμαλωτισθέντων παρά των θαλασσίων πειρατών εις την 
από Σέρρας παρά τον Ισμαήλ πέγη επιστροφήν των εις τά 

ΐδια 
31 εις ιατρικά αυτών, τά μεν 20 τώ 9Ιωσήφ Ίβηρίτη και τά 11 

τφ Άντωνάκη 
26 εις χαρτζιλήκι τοϋ άνθρώπον τον Καρά Όσμάνογλου Χατζή 

Ίσούφη 
7:90 εις χαρτζιλήκι και τοϋ ετέρου συντρόφου τον 

44 εις αγώγια αυτών έπιστραφέντων εις Σέρρας 
73: 60 τω ρηθέντι Χατζή 9Ισούφη, διά είδήσματα δοθέντα αντώ παρά 

τον πρώην αγά μας Χαλήλ αγά. έν τζιποϋκι, εν δισσάκι, έν 

ζευγάρι υποδήματα, παπούτζια καί τζοράπια. 

68: 90 εις φαγούραν αυτών διά τον Κοινού Σκευοφύλακος 

1.750 
1.615 δσα εις έξοδα πότουράς κατά τών θαλασσίων πειρατών, και 

κουμπάνιαις από κοινού, δι’ ημών τών Επιστατών, κατά τό 
έν τή Κοινή Συνάξει θεωρηθέν κατάστιχον τή Ιΐΐ Όκτωβρίου. 

1.522 :60 δσα τοϊς δέκα Μοναστηρίοις έδόθη βοήθεια από κοινού μέ κοινήν 
γνώμην τής Συνάξεως τά ήμισν τών έξοδευθέντων παρ’ αυ¬ 

τών είς πότονρας κατά τών αυτών θαλασσίων πειρατών, 

καί κουμπάνιαις αυτών, ήτοι τή τοϋ ' Αγίου Παύλον γρόσια 
217:60, τή τοϋ Διονυσίου 200, τή τοϋ Γρηγορών 132, τή 
τής Σιμόπετρας 105, τή τοϋ Ξηροποτάμου 235, τή τών 
Ρώσσοον 117 :60, τή τοϋ Ξενοφώντος 113 :60, τή τοϋ Δο- 

χειαρίον 129, τή τοϋ Κωνσταμονίτου 116:60, καί τή τοϋ 

Ζωγράφου 156:00. 

~4.887:60 

2.064 εις τον είς Σέρρας Ισμαήλ πέγ' έφένδη μας, διά τον κυρ Δημη¬ 

τρίου Χατζή Κωνσταντίνου Βασματζη, ένεκα τών παρά τών 
θαλασσίων πειρατών κονρσευθέντων δώρων, στελλομένων 
παρά τής ένδοξότητός του προς τον Καρά Όσμάνογλου. 

60 καί είς διάφορον τριών μηνών τών αυτών άσπρων προς τον αυτόν 

κυρ Δημήτριον X: Κ:Β : ( = Βασματζη ). 

Ύ.0ΪΪΤ60». 

(Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 20, 1808* 1809). 
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Προς έξευμένισιν του Ισμαήλ μπέη και έκ του φόβου αντιποίνων με- 

τέβη οκταμελής Επιτροπή * Αγιορειτών προϊσταμένων : προηγούμενος Παρ- 

•θένιος Ααυριοηης, προηγούμενος Κωνστάντιος Βατοπεδινός, γέρο * Νεκτά¬ 

ριος Ίβηρίτης, γέρο · Ζαχαρίας Χιλιανδαρινός, γέρο - Νεόφυτος Κουτλουμου- 

σιανός, γέρο * Γαλακτίων Φιλοθεΐτης, προηγούμενος Παΐσιος Σταυρονικητια- 

νός καί ό Έσφιγμενίτης γέρο * Μεθόδιος μετά του Ζαμπίτου Χασεκή Χαλίλ 
αγά, οστις ετΰγχανε καί ανεψιός του *Ισμαήλ μπέη. Τό «προσκύνημα» αυτό 
διήρκεσεν από τάς 4 ειος τάς 20 Νοεμβρίου του έτους 1808- (’Ένθ* άνωτ., 

σελ. 21). 

«( Γρόσια) 

824:15 είς έξοδα καί φαγούραν τών εις Σέρρας σταλέντο:ν έκ μέρους 
τοϋ Τόπου οκτώ προεστώτων, Προηγουμένου Λαύρας κυρ 
Παρθενίου, προηγουμένου Βατοπαιδίου κυρ Κοονσταντίου 
γερονεκταρίου Τβηρίτου, γέρο Ζαχαρίου Χελανταρινοϋ, γερο¬ 

νεοφύτου Κουτλουμουσιανοϋ, γερογαλακτίωνος Φιλοθεΐτον, 

προηγουμένου κυρ Παΐσίου Σταύρονικητιανοϋ καί γέρο Με¬ 

θοδίου Έσφιγμενίτου κοινού Επιστάτου, μετά τον ζαπίτου 
μας Χασεκή Χαλλήλ αγά είς προσκύνησιν τοϋ εκεί πανενδο- 

ξοτάτου Ισμαήλ πέγ” έφένδη μας, διορισθέντος παρά τοϋ 
Δεβλετίον ήγεμόνος τής Θεσσαλονίκης, όμοϋ μέ γρόσια 264: 

άσπρα 60 είς φιλοδωρίας εις τε τό είς Σέρρας Κονάκιον καί 
καθ’ οδόν διά τοϋ ίδιου Ζαπίτου μας, μετά καί τής φαγού¬ 

ρας τών συν αύτοϊς ανθρώπων καχβετζή, μαγείρου, σεϊμένι- 

δων, καί κυρατζίδων διά ημέρας 17, από 4 Νοεμβρίου έως 

20 τοϋ αύτοΰ. 

484: καί είς κυράδες ζώοον πηγαινοερχομοϋ των 
200: 75 καί είς άγιορείτικα πεσχέσια προς τήν πανενδοξότητά του καί 

προς τον εκεί Ματάκον, ήτοι λάδι, λεπτόκαρα, ψυχοκέρασα, 

φλάσκες, ξύστρες, καί χουλιάρια 6μου μέ σακκιά καί του¬ 

λούμια δι αυτά. 

24 τω Δημητρίφ πεζω σταλέντι είς Σέρρας δύω φοράς περί αυτής 

τής ύποθέσεως 
~Τ592ΐ90». 

ΓΕνθ’ άνωτ., σελ. 21). 

Ό *Ισμαήλ μπέης δεν είναι γνωστόν αν επρόλαβε νά μεταβή εις Θεσ¬ 

σαλονίκην, διότι τήν ιδίαν εποχήν αναπληρωθείς υπό του υίοΰ του Γιου- 

σουφ μπέη άνέλαβε καί έφερεν είς πέρας τήν εκστρατείαν κατά τών Σέρβων 
εθνικιστών του Καραγεοοργεβιτς, τήν κατά τών οποίων νίκην αναγγέλλει το 
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θέρος του επομένου έτους 1809 ό Γιουσούφ μπέης εις τον εν 'Αγίφ "Ορει 
Ζαμπίτην έξάδελφόν του Χαλιλ δΓ ιδιαιτέρου απεσταλμένου άμειφθέντος 
μέ γρδσια διακόσια ποδοκόπι διά τον «μουζδέν» (άγγελμα). ( Ένθ* άνωτ., 

σελ. 69). 

Τραυματισθέντα ή άσθενοΰντα τον Ισμαήλ μπέην μετά τήν εκστρα¬ 

τείαν ταΰτην εξακολουθεί νά άναπληροΐ ό υιός του Γιουσούφ μπέης άναλα- 

βών δριστικώς τήν ηγεμονίαν ταΰτην τον Αύγουστον τού 1810 καί διατελέ- 

σας Βαλής Θεσσαλονίκης μέχρι τού -θανάτου τού πατρός του τον Ιούλιον 
τού 1813. Τήν πρώτην Αύγοΰστου τού ίδιου έτους τήν ηγεμονίαν άνέλαβεν 
ό «μεγαλοπρεπέστατος» Μπεκιρ Πασάς. 

Ό Γιουσούφ μπέης γενόμενος ήγεμών, δεν ήδυνήθη νά λησμονήση τήν 
προσβολήν, έξεδικήθη δέ τούς 'Αγιορείτας, οΐτινες πολλάκις άντέδρασαν εις 
τά σχέδια καί τάς ενεργείας του, δΓ εκδόσεοις εν Κωνσταντινουπόλει υψη¬ 

λών διαταγών. Έξ άψορμής εσωτερικών ερίδων των μοναχών καί αναφορών 
κινούμενος, καλεΐ πρώτον τούς προϊσταμένους των Μονών καί έπειτα, έκ 
δευτέρου, τούς πάντας ήτοι «προϊσταμένους, κελλιώτας και σκητ ιώτας» καί 

τούς ερριψεν εις τάς φυλακάς τού ήγεμονείου. Τό αυτό έτος επιμένει εις τήν 
προσπάθειαν εξαγωγής των κανονιών εις τον Πρόβλακα άποστείλας προς 
τούτο δύο φρεγάτας καί εν κορβέτον, εννοείται καί πάλιν ματαίως, διότι άν 
ήτο εύ'κολον τό έργον, θά περιήρχοντο οπωσδήποτε εις χεΐρας των Ελλή¬ 

νων ναυτικών. 

Επίσης αποφασίζει νά έξουδετερώση τον Βέργον καί προς τούτο αίρει 
τήν άπαγόρευσιν, δπως τού λοιπού «έξέρχωνται εντεύθεν ένοπλοι» προς έλευ- 

θέραν κυκλοφορίαν εις ένδειξιν εμπιστοσύνης προς τον Καπετάν Γιαννάκην, 

σελ. 68, 69). 

Τον Χαλιλ αγά διεδέχθη εν 'Αγίψ "Ορει δ Άλή μπέης, τον δέ Ροστέμ 
αγά εν Μαδεμοχωρίοις δ Χασάν μπέης. ("Ενθ* άνωτ., σελ. 19, 20). Μετ’ 

αυτών συμπράττει δ εις τήν υπηρεσίαν τού εχθρού αρματολός Καπετάν 
Γιαννάκης μεθοδικώς, γνωρίζων πρόσωπα καί πράγματα καί τά λιμέρια τού 
Τόπου, ως διατελέσας άλλοτε σερδάρης. Πρώτη του πράξις ήτο ή επιβολή 
του εις τήν Σύναξιν τών πατέρων προς «εξωσιν» τού επί έτη διατελέσαν* 

τος δπλαρχηγού Χαρίση, Καπετάνιου τής Μεγάλης Βίγλας ( Βιγλάτωρος). 

(“Ενθ9 άνωτ., σελ. 107, 1810-1811). 

Ό Καπετάν Γιαννάκης είχε καί άρκετούς ακολούθους του «τούς άνθρώ- 

πονς του», εις εκ τών οποίων άποστέλ?νεται εις Αίνον, πιθανόν διά νά 
βεβαιοιθή άν έξήλθε τού "Ορους δ Βέργος. ("Ενθ* άνωτ., σελ. 113). 

Εγκατασταθείς εις τήν Μονήν Κουτλουμουσίου «κατ' επιταγήν τον 
ήγεμόνος Γιουσούφ, επί ενρέσει καί συλλαβή τών κακουργούν», ύποχρεοΐ τήν 

'Ιεράν Κοινότητα διά τού Ζαμπίτου Χασεκή καί άποστέλλονται εγκύκλια 
80 - 5 - 1963 
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ειδοποιητήριά του προς πάντας, απειλών κεφαλικήν ποινήν δι εκείνον οστις 
ήθελε χορηγήσει άσυλον ή τροφήν εις τον Βέργον καί τούς σύν αύτφ. Έν 
συνεχείρ έπιστρατεύσας καί άλλους επιτοπίως διέταξε, πάλιν διά τού αγά, νά 
τρυπήσουν καί νά αχρηστεύσουν δ λα τά πλοιάρια και τάς λέμβους τού Αγίου 
"Ορους. Επειδή δέ καί ό Βέργος λαμβάνει μέτρα προφυλάξεως καί άμύ· 
νης εναντίον τού ισχυρού άντιπάλου του, παρατείνει την παραμονήν του ο 
Καπετάν Γιαννάκης μέχρι τού επομένου έτους, δχυρούμενος εντός τής Μονής 
Κουτλουμουσίου, τήν οποίαν χρησιμοποιεί ως ορμητηριον του, ως επίσης 
καί τήν Μονήν Ίβήρων. Τήν άνοιξιν τού 1811, άπό 17 Μαρτίου μεχρις 7 

Απριλίου, ένεργήσας κατόπιν θετικών πληροφοριών κατασκόπων του συνε¬ 

χείς εφόδους, επέτυχε τον φόνον τού επί εξαετίαν δρασαντος Βέργου και 
άπέστειλε τήν κεφαλήν του προς τον ήγεμόνα Γιουσουφ μπεην εις Θεσσαλονί¬ 

κην, διά τήν εΐσπραξιν τής επικηρύξεώς του. ( Ενθ ανωτ., σελ. 114, 1810- 

1811 καί σελ. 157, 1811-1812). 

Τό "Αγιον "Ορος ούκ ολίγον έδεινοπάθησεν άπό τον κλεφτοπόλεμον 
αυτόν, εξ αιτίας κυρίως τών καταθλιπτικών μέτρων, τά οποία παρέλυσαν 
τον άνεφοδιασμόν τού Τόπου καί τό εμπόρων δασικών καί άλλων προϊόν¬ 

των. Συγχρόνως δμως προς τά δεινοπαθήματα εσφυρηλατεΐτο η θελησις και 

έξησκούντο εις τά δπλα πολλοί. 
Ή πειρατεία, ώς άνάγκη πολλάκις τών ναυτικών εκείνων οΐτινες εϊχον 

ώς στόχον των τον Δυνάστην, δέν έσταμάτησε ποτέ. "Αλλοτε μέν έδρα ώς 
τακτική μέ συνέπειας καί πικρίας, ούχί σπανιως δε και ως ανεύθυνος, πάν¬ 

τοτε δμως μέ τήν πνοήν τής ποθητής ελευθερίας τήν οποίαν άνεζήτει καί 
έπεδίωκε διά παντός μέσου τό υπό ζυγόν βαρύν δουλεύον Ελληνικόν ήμών 
"Εθνος. Μεγάλας ζημίας ύπέστη καί ή Μονή Μεγ. Λαύρας, κατά τούς χρό¬ 

νους τούτους, ώς δείκνυται έκ τού κάτωθι έγγραφου. 
«Τοΐς Πανοοιωτάτοΐζ καί Σεβασμίωτατοις αγιοις Προϊσταμενοις τής 

'Ιεράς καί Σεβάσμιας μονής μεγίστης Λαύρας, εν Χριστώ ημϊν ολοποθη- 

τοις άσπασίως. 
Τήν υμών πανσέβαστον καί άζιοποθητον ημϊν πανοσιοτητα αδελφικώς 

κατασπαζόμενοι, ήδέως προσαγορενομεν. 

Καί προλαβόντως δια τον Νικολάου πετροπονλον εγραφομεν προς υμάς, 

τά μέχρι τής ώρας εκείνης άκολουθήσαντα δεινά τώ ύμετέρω συναδελφώ 
μακαρίτη Γέρω Άνανία, οικονομώ τον μετοχιού σας όπου εχετε εις τήν νήσον 
κυρά παναγίαν. Τον όποιον έπροθυμοποιήθημεν μεγ άλως, συ γκ ινη σαντες πολλά 
μέσα καί τρόπους διά νά τον ελευθερώσω μεν τον καταπίκρον θανάτου, καί 
δέν ήδννήθημεν. νπεσχέθημεν άδράν τινά δόσιν να δωσωμεν, δια να μη θανα- 

τωθή, καί δέν έστάθη κανένας τρόπος, επειδή οι πολλοί καί δεινοί κατήγοροί 
τον νπερίσχυσαν, καί έν φ ήτον λόγος νά μας τον δώσουν τή α τον τρέχον¬ 

τος, ήμερα τής δ' έβδομάδος, τή λ' του παρελθόντος ώς άρνίον έκαρατόμη- 
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σαν, καί άσπλάγχνως, φευ! έθανάτωσαν. Τούτον δε οϋτω γενομενού άκονομεν 
8τι έχουν σκοπόν διά να έρημώσωσι καί τό εκεϊσε μετόχων, διά νά μην εύρί- 

σκωαι τον λοιπού οι πειραταϊ καταφυγών, καί τούτος ο λόγος με τό να έξήλ- 

θεν από άσημους ανθρώπους, έπαρακαλέσαμεν καί περί τούτον τους την οικειό¬ 

τητα καί τό θάρρος έχοντας διά νά έξερευνήσωσι καλώς περί τούτου, καί αν 
ούτως εχη νά όμιλήσωσι τά δέοντα υπέρ υμών, διά νά μείνη άνεπηρέαστον τό 
μοναστήριον, νά μη κακοποιήσωσι δηλ.: τό εκεϊσε μετόχων σας. Τό δέ λεί- 

ψανον τού μακαρίτου εν ώ ημείς επαρακαλέσαμεν δύω χριστιανούς τατανλια- 

νονς νά τό ζητήσωσι με όλίγην τινά δόσιν χρημάτων, προλαβόντες άλλοι τινές 

φερμελετζίδες από τον γαλατάν τό επήραν καί τό έθαψαν, καί σήμερον έστει¬ 

λαν προς ημάς άνθρωπον καί μάς ζητούν 527 γρόσια δσα έξόδενσαν περί αυτού 
έως νά τον θάψωσιν, δθεν έχομεν καί περί τούτου άλλον πονοκεφαλισμόν. 

έπληρώσαμεν δι αυτόν καί μερικά έξοδα εις ένα χασακήν καί εις διάφορα 
καϊκιάτικα, έτι δέ καί διά ζωοτροφίαν του τού έδώσαμεν δσα έζήτησεν ό μακα¬ 

ρίτης, καί έτι μένει νά πληρώσωμεν καί τον γραμματικόν τού αγά διά τον 
τεσκερέν όπου δίς έγραψεν προς τον άρχιθαλ : καί διά τό σανδάλι οπού συνή¬ 

θως έτίλησε τούς τεσκερέδες, καί 8ταν πληρώσωμεν καί αυτά γράφομεν περί 
δλης τής δόσεώς μας. καί ταύτα μέν επί τού παρόντος, μένοντες ώς νποση- 

μειούμεθα. 

,αωι', Ιουνίου ε (1810) 

Τής σεβάσμιας ήμϊν πανοσιότητός σας έν Χριστώ αδελφοί 
Οι * Επίτροποι τής Κοινότητος τού Άγιου * Ορους 

Προηγ: Βατοπαιδίου Διονύσιος 
Άνατόλιος Φιλοθεΐτης». 

(Άρχεΐον Μεγ. Λαύρας. Φ. 1810-1811, Τμήμα «*Επιτρόπων» ). 

Δι* αυτό και μετά τον φόνον τού Βέργου, μανθάνομεν δτι τά γεγονότα 
συνεχίζονται καί οι Έλληνες ναυτικοί οργώνουν συνεχώς τάς θαλάσσας, 

ασχολούμενοι άλλως τε και μέ τό έμπόριον, μη παραλείποντες δέ καμμίαν 
ευκαιρίαν εις τό νά πλήξουν τον εχθρόν. Ό Βαλής τής Θεσσαλονίκης έχων 
πληροφορίας δυσμενείς διατάσσει τον κυβερνήτην φρεγάτας νά εξερεύνηση 
τά παράλια τής Χαλκιδικής προς άνακάλυψιν των πειρατών. ΈπΙ τή άφίξει 
αυτής εις Δάφνην απόσπασμα πεζοναυτών ετοιμάζεται προς έρευναν καί εις 
την ξηράν, άλλα προλαμβάνουν οί 'Αγιορεϊται δι* αποστολής των τά σκοπού* 

μένα εις την Μονήν τού Ξηροποτάμου, όπου ειχεν άνέλθει δ κυβερνήτης καί 
τή μεσολαβήσει τού Ζαμπίτου ματαιώνουν την πράξιν. «ένεκα ταύτης τής 
φρεγάδος καί τού μελετηθέντος έλθεϊν εις τά ώδε ασκεριού». ( Κώδ. Δ', σελ. 

17, 1813-1814). 

"Επειτα από διασκέδασιν τού πληρώματος μέ δύο πρόβατα καί ά'λλα 
δώρα τά όποια προσφέρουν οί Έπιστάται τής Κοινότητος ή φρεγάτα περιο¬ 

ρίζεται ε!ς τό νά φορτώση ναυπηγήσιμον ξυλείαν, καθώς καί εις τό βάθος 
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τού κόλπου εις θέσιν « Πυργαδίκια» σταθμεύον κορβέτον, διά τον βασιλικόν 
«Τερσανέ» τής Θεσσαλονίκης. Έν τούτοις αλλεπάλληλοι καταφθάνουν οι 
απεσταλμένοι τού Βαλή Μπεκίρ Πασά μέ διαταγάς περί ερεύνης «ένεκα 
κλεπτών», επακολουθεί δέ ή αποστολή τού περκιρτζήπαση μέ βασιλικήν 
διαταγήν περί «ετοιμασίας πλοίων κατά των κακούργων». (Κώδ. Δ', σελ. 

18, 19, 20). 

Αφορμήν εις τά ληφθέντα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα έδωκεν ή σύλ- 

ληψις καί απαγωγή τριών ευγενιών Τουρκοπαίδων, έξ ών ό εις ητο υιός τού 
*Αλή μουλά τής Καβάλας. Ούτος συνδεόμενος ώς φαίνεται φιλικώς η διά 
συγγένειας μέ τον βοεβόδαν τής Θάσου Νουμάν αγά, έστειλε τον υιόν του 
μέ δύο ακολούθους εκεί, όπου καί συνελήφθησαν παρά τών Ελληνικών 
πειρατικών πλοίων. Ό Νουμάν αγάς πληροφορηθείς τήν κατεύθυνσιν τών 
θαλασσίων πειρατών προς τά παράλια τού *Αγίου Ορους, εκλιπαρεί δια 
γραμμάτων του τον Ζαμπίτην καί τήν Τεράν Κοινότητα νά μεσολαβήσουν 
προς άπελευθέρωσιν τών Τουρκοπαίδων, καταβάλλοντες καί τα λύτρα αυτών, 

δπερ καί έγένετο. Διά μόνον τον υιόν τού *Αλή μουλά εδοθησαν λύτρα 12.500 

γρόσια, επηκολούθησαν δέ καί άλλα έξοδα εν συνολφ μετά τών ανωτέρω 
14.622:75, έναντι τών οποίων ό Νουμάν αγάς έδωκεν εις τήν Τεράν Κοι¬ 

νότητα μόνον 8.000, τά δέ λοιπά έμειναν εις βάρος τού Κοινού Ταμείου. 

(Κώδ. Δ', σελ. 21, 1813-1814). 
«Εις έξοδα διάφορα άκολουθήσαντα, ένεκα τών κακούργων πειρατών, 

από τε τής καθ' ημάς Κοινότητος, καί παρά έξ Μοναστηριων, κατα Κοινήν 
έγγραφον διορίαν, εις τάς Πότονραζ, ήτοι Τοπικά νεφράμια κατ αυτών και 
εις τήν εξαγοράν τών εϊς Θάσον σλαβωθέντων παρ' αυτών τριών Όθωμανών 
υιού τού Άλή Μουλά Καββαλιώτον, καί άλλων δύω κατά έγγραφον προς ημάς 
καί προς τον Ζαπίτην μας μεσιτείαν τού τής Θάσου Βοεβόδα Νουμάν αγά — 

Γρόσια 
815:24 

1.135:21 

116:90 

55:60 

12.500 

14.622775 

δσα άπό Κοινότητος δι ημών εις τε κονμπάνιας καί λοιπά άλλα 

θεωρηθέντα επί Σννάξεως 
δσα καί παρά τών 6 Μοναστηριων: τά 62 καί 45 εκ τής τον 

Βατοπαιδίου, τά 497: 90 έκ τής τών Ίβήρων, τά 95 εκ τής 
τού Φιλοθέον, τά 53 έκ τής τον Αοχειαρίον, τά 341; 11 έκ 
τής τού Ξενοφώντος καί τά 85:12 έκ τής τών Ρώσσων 

εις ζημίαν κάλπικων καί κουρεμένων φλωρίων τών άπό Θάσσου 
σταλέντων γροσίων 8.000 ένεκα τής εξαγοράς 

εις έξοδα διά τού γέρο Τιμοθέου Επιστάτου σταλέντ ος εις Θ άσ¬ 

σον εις παραλαβήν τών ρέστων τής εξαγοράς καί δεν έδόθησαν 
εις τήν έξαγοράν τού παιδός τον προρηθέντος Άλή μουλά, καί 

τών λοιπών δύο Όθωμανών 
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8.000 έκπίπτονται τά σταλέντα ήμΐν από Θάσσον παρά του Νονμάν 
αγά, ενεκα τής εξαγοράς 

6.622: 75 Σοϋμμα ώς άνωτέρω». 

(Κώδ. Δ', σελ. 21, 1813-1814). 

Οί Έπιστάται τής Ίεράς Κοινότητος, υποχρεωμένοι νά διατηρούν έστω 
και τά προσχήματα διά λόγους σκοπιμότητος, διέταξαν τήν κινητοποίησιν 
των δυο στρατιωτικών αποσπασμάτων των (σερδαρών) επ’ άμφοτέρων των 
πλευρών τής Χερσονήσου, φυσικφ τώ λόγιο μέ είδικάς διαταγάς υπέρ τών 
ήμετέρων. Συγχρόνως σπεύδουν νά καταβάλουν τά καθιερωμένα δικαιώματα 
τών Τούρκων έξουσιαστών εις τήν Θεσσαλονίκην «χιρσίς τεψτισί» ήτοι διά 
τήν γενομένην ερευνάν περ'ι τών κλεπτών. Εκείνο το όποιον ενέχει ιδιαιτέ¬ 

ραν σημασίαν εν προκειμένιρ είναι δτι τό "Αγιον “Ορος π?νηροανει «τήν ανα¬ 

λογίαν τον», τό όποιον σημαίνει δτι ή Χαλκιδική ήτο κατάμεστος κλεπτών 
καί αί λοιπα'ι Κοινότητες δεν έμειναν έξω τού νυμψώνος τών ρουσςρετίων. 

«Άνάγκα γάρ καί Θεοί πείθονται». Τό βασιλικόν κορβέτον επανελθόν κατά 
τό φθινόπωρον εις τον κόλπον τού Άγιου “Ορους διετάχθη «νάνπάγτ] κατά 
τών κλεπτών», άλλ* ή κατάστασις εΐχε λήξει δι* αυτήν τήν φοράν. (Ένθ* 

άνωτ., σελ. 20). 
* 

* * 

Οι κίνδυνοι, αί ζημίαι καί άκαταστασίαι συνέχουν τάς ψυχάς τών πα¬ 

τέρων καί κατά τό επόμενον έτος 1815 καί μάλιστα εις ύπέρτερον βαθμόν, 

εκ μιας ανίερου συμμαχίας Ελλήνων καί Τούρκων ναυτικών προς έπίθεσιν 
εναντίον Αγγλικών πλοίων διά τήν άποκόμισιν τών πλουσίων εμπορευμά¬ 

των τού εξωτερικού καί τών τηλεβόλων αυτών. Είναι εκ τών σπανιωτάτων 
περιπτώσεων, αί δέ επιχειρήσεις συνδυασμένοι κατά ξηράν καί κατά θάλασ¬ 

σαν, διαρκέσασαι επί εν ολόκληρον έτος, έδημιούργησαν πρωτοφανή ανωμα¬ 

λίαν. Έκτος τού Βαλή τής Θεσσαλονίκης επέδραμον κατά τών πειρατά>ν ό 
Καπετάν Πασάς καί ό Σερασκέρης Άλή μπέης καί ή ύπόθεσις εστοίχισεν 
υπέρ τάς 80.000 γρόσια, ήτοι έκάλυψεν ένα ολόκληρον προϋπολογισμόν τής 
Τ. Κοινότητος, μέχρις οτου τά περιώνυμα Σώματα τών σερδαροσεϊμένιδων 
έδωσαν τέλος εις τήν ασυνήθους εκτάσεως ταύτην σύρραξιν, διά τής συλλή- 

ψεως καί άποκεφαλίσειος τών έξ Τουρκαλβανών αρχηγών. Τά γεγονότα έξει- 

λίχθησαν ώς ακολούθως: 

"Ενα μήνα μετά τήν άνάληψιν καθηκόντων υπό τού Βατοπεδινού 
Πρωτεπιστάτου προηγουμένου Θεωνά, κατά Ιούλιον τού έτους 1814, ένε- 

φανίσθησαν μεταξύ Δάφνης καί Άγιου Παύλου είκοσι έν 6λφ πειρατικά 
σκάφη μέ πληρώματα τετρακοσίων έν συνόλφ πειρατών. (Κώδ. Δ', σελ. 56, 

57, 1814-1815). Κατάπληξιν έπροξένησεν ή συμμαχία Σταυρού καί ημισε¬ 

λήνου καί ό αριθμός τών επιδρομέων. Ή Κοινότης σπεύδει νά δχυρωθή 
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διά παν ενδεχόμενον μετά τού Ζαμπίτου Χασεκή είς τήν Μονήν Κουτλου- 

μουσίου, διατάξασα τούς τρεις οπλαρχηγούς τού Τόπου, Βασιλικόν, Γαρό- 

φαλον καί Χρηστόν νά καταρτίσουν μεγάλην πότουραν καί νά περιέρχωνται 
τό "Αγιον “Ορος. Έπικουρικώς ζητείται καί ή συνδρομή «τών αρματολών 
του Λογγον» (Σιθωνίας) καί παραγγέλλεται εις τάς Μονάς νά χορηγούν 
τρόφιμα είς πάντας, έλπίζοντες εις σύντομον τερματισμόν τής ανωμαλίας. 

Αί ήνωμέναι δυνάμεις τών πειρατών μετά παραπλανητικήν κίνησίν των 
εις τον κόλπον τού Άγιου “Ορους άντελήφθησαν Αγγλικά σκάφη καί τίθεν¬ 

ται είς καταδίωξιν αυτών κατά τά μέρη τής Μεγίστης Λαύρας. Κυκλώσαντα 
ταύτα έμπροσθεν τής Άμαλφηνούς μετά κραταιάν ναυμαχίαν τά εκούρσευ* 

σαν καί τά άπεγύμνωσαν τελείως, άποκρύψαντες έν μέγα τηλεβόλον έκ τών 

συληθέντοον είς τήν άμμον. 

Ή εϊδησις μεταδοθεΐσα είς Θεσσαλονίκην κατεθορύβησε τον Μπεκίρ 
Πασάν, οστις μή δυνάμενο; νά άντιμετρηθή μέ τούς πειρατάς διά τών δυνά¬ 

μεων τού Σαντζακιού έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν τού Καπετάν Πασά, κατά 
ξηράν δέ τήν βοήθειαν τού Βαλή τών Τρικκάλων Βελή Πασά καί τού Βαλή 
τού Εύρίπου. Μέχρις δτου δμως συντελεσθοΰν αί προετοιμασίαι καί αί κινή¬ 

σεις τών ανωτέρω Πασάδων οί πειραταί έδωσαν άλληλοδιαδόχως μάχας κατά 
ξηράν μέ τάς προπομπάς τού Σερασκέρη Άλή μπέη καί μέ τά τοπικά απο¬ 

σπάσματα ένισχυμένα υπό τών Συκιωτών αρματολών. Κατά θάλασσαν συνή¬ 

ψαν ναυμαχίαν μέ δύο κορβέτα καί μίαν φρεγάταν τής Θεσσαλονίκης προ τού 
λιμενίσκου (άρσανά) τού Αγίου Παύλου μέ άγνωστα ήμΐν τά αποτελέσματα 

καί τάς απώλειας εκατέρωθεν. 
Έπελθόντος τού χειμώνος τά πειρατικά πλοία άπήγαγον τήν πολύτιμον 

λείαν των καί άπήλθον. Τά Τουρκικά τής «βασιλικής αρμάδας καί άλλα» 

ήγκυροβόλησαν είς τό βάθος τού κόλπου τού Άγιου “Ορους, υπό τήν προ¬ 

στασίαν τών παρακτίων πυροβολείων τής νησΐδος Άμμουλιανή καί τών 
υψωμάτων τής σημερινής θέσεως τής Τρυπητής «Πυργούδια». 

Τον Μάρτιον τού 1815 τά πειρατικά πλοία επανέρχονται, αλλά μόνον 
τών «Ρωμαίων» 7 - 8 σκάφη μέ πλήρωμα διακοσίων άνδρών. Είς τήν ξηράν 
εϊχον έγκαταλειφθή ληστοπειραταί Τουρκαλβανοί ΐσως καί μέρος πολεμοφο¬ 

δίων καί εμπορευμάτων εκ τών κουρσευθέντων. Αί συγκρούσεις επανελήφθη- 

σαν καί ιδίως αί κατά ξηράν μάχαι μεταξύ πειρατών καί τοπικών αποσπα¬ 

σμάτων, τά όποια ήγωνίσθησαν μέ γενναιότητα καί φιλοτιμίαν είς Μυλοπό- 

ταμον καί είς τήν Μονήν τού Βατοπεδίου, τήν οποίαν εΐχον είς τό πρό¬ 

γραμμα τών ληστειών, άλλ* έπροστατεύετο υπό ιδιαιτέρας φρουράς. Τό κρυ- 

σφύγετον τών πειρατών τούτων έπισημανθέν κατά τήν θέσιν «Κολτσον» είς 
δασώδη πυκνήν βλάστησιν τής 'Ιεράς Μονής τού Βατοπεδίου, έκυκλώθη καί 
παρηκολουθεϊτο άγρύπνως. Ή τελευταία έφοδος τών σερδαρών ήτο αντιπε¬ 

ρισπασμός διά νά δώσουν καιρόν είς τούς λοιπούς πολεμιστάς τού Τόπου νά 
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πραγματοποιήσουν διά νυκτός την εκ νώτων άπόβασιν διά λέμβων, δτε ετέ- 

θησαν οί πειραταί μεταξύ δυο πυρών καί ύπέκυψαν. (Ένθ’ άνωτ., σελ. 58). 

«Γρόσια 456:11 εις έξοδα ενεκα τών πιασθέντων εξ (6) κακούργων 
διά θαλάσσης προς τό μέρος τον Κολιτζοϋ παρά των σερδαρέων καί σεϊμένι- 

δων, μετά πολέμου, καί τάς κεφαλάς αυτών εις Θεσσαλονίκην προς τον Βαλήν 
Μπεκιρ Πασάν άποκομισθέντων διά τον γιαζιτζή ( γραμματέως ) και πολούκ- 

παση (άποσπασματάρχου οπλαρχηγού του Τόπου) όμον μέ γρόσια 250 είς 
τροφήν πότουράς τότε έν τη του Βατοπαιδίου». 

Μία ακόμη μάχη των σερδαροσεϊμένιδων κατά των πειρατών, έδόθη είς 
θέσιν «Πλάκα» περιοχής τής Τέρας Μονής Κωνσταμονίτου καί ήνάγκασε 
τούς άποβιβασθέντας πειρατάς νά έξέλθουν τής ίεράς Χερσονήσου. Αί πολε¬ 

μικοί δαπάναι του έτους τοΰτου άνήλθον εις γρόσια 33.038 :60 άσπρα. Με- 

γάλην ύπεράσπισιν αυτήν την φοράν εύρε τό "Αγιον Όρος από τον Μου* 

φτήν, δστις καί έμεσολάβησεν είς τον Πασάν. (Τδε πλήρη περιγραφήν έν το) 

κώδ·, σελ. 57 * 60). «Δόσις των δσα εις έξοδα κατά των επαράτων πειρατών». 

(ΔΙουλίου 5. δσα τώ Ίωαννικίω Έπιτρόπω διά χιδιέν ( φι» 

λοδωρίαν) προς τον Μονφτήν έφένδη . . γρόσια 2.200 

5Ιουλίου 8. μονμπασιρλίκι άνθρώπω τον ρεϊζ έφένδη ( τής 
φρεγάτας) ενεκα των 3Αγγλικών πραγμα¬ 

τειών των πειρατών. » 550 

Αύγουστον 2. τώ Μπεκιρ πασά ένεκα 3Αγγλικών πραγμα¬ 

τειών . » 11.000 

τώ Κεχαγιά τον Ιδιου διά την αυτήν αιτίαν . » 2.750 

τώ μουφτή έφένδη διά την μεσολάβησίν του 
είς τον πασάν. » 1.100 

τώ Μουλά έφένδη διά τό τής μή ένοχης ίλάμι » 1.650 

τώ μονμπασίρη τον Καπουδάν Πασά περί αυ¬ 

τών των πραγματειών. » 1.500 

και άλλα πολλά». {Ένθ’ άνωτ., σελ. 104-106. Λογαρια¬ 

σμός Τ. Καυταντζόγλου). 

Σημεκοτέον ότι γραμματεύς τού Βαλή τής Θεσσαλονίκης Μπεκιρ Πασά 
ήτο ό Γεώργιος Κορίνθιος, τού οποίου ό ρόλος είναι άγνωστος είς την ΰπό- 

θεσιν ταύτην. Ιδιαιτέρως έταλαιπωρήθησαν οί Προϊστάμενοι τών Μονών 
Μεγίστης Λαύρας καί Χιλιανδαρίου, τών οποίων διετάχθη ή προσαγωγή 
ενώπιον τού Μπεκιρ Πασά διά νομαρχιακού διατάγματος καί μεσολαβεί υπέρ 
αυτών ό Επίτροπος Τ. Καυταντζόγλου μέ 3.200 γρόσια δώρον προς τον 
Πασάν. (Ένθ’ άνωτ., σελ. 60). Περισσότερον πάντων ήμείφθη ο Βελή 
Πασάς, είς τρία συνεχή έτη ύπέρ τάς 30.000 γρόσια διά τήν περιοδείαν του 

Τό "Αγιον “Ορος μετά τήν ’Ο&ωμανικήν κατάκτησιν 183 

καί δι5 έξοδα μεταθέσεώς του είς τήν Πελοπόννησον. Πειραταί εμφανίζον¬ 

ται καί κατά τά επόμενα έτη 1816 καί 1817. (Ένθ’ άνωτ., σελ. 162). 

Κλείω τό κεφάλαιον μέ περικοπήν έκ γράμματος τής Τεράς Κοινότητος 
προς τον Πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε', πρώτον μετά τήν άφιξίν του είς 
Κωνσταντινούπολή κατά τήν τελευταίαν του Πατριαρχείαν, προς άπόδειξιν 
οτι τό "Αγιον ’Όρος πολλάκις εκινδύνευεν καί έκ τού φερομένου προστάτου 
αυτού Μποσταντζήμπαση, αρχηγού τής Ανακτορικής Φρουράς. «...Εϊδομεν 
δ' εφεξής και τόν παροξννθισμόν και τήν άγανάκτ?]σιν του ένδοξοτάτου 77ο- 

σταντζήπαση αγά έφένδη μας, και τά λοιπά δσα δεινά έμελέτα κατά τον 
'Αγίου ”Ορους έπάξαι, και έλυπήθημεν οί πάντες ον μικρώς. Αλλά χάρις τφ 
Παναγάθω Θεω δτι έτι κήδεται τής εσχατιάς ημών ναύτης, άφάτω αυτόν 
έλέει εύδοκήσας κατά Θείαν Πρόνοιαν, ινα καί έν τοιαύτη ακμή εύρεθήναι τήν 
Αυτής Παναγιότητα, Ποιμενάρχην καί προστάτην Γρήγοροι1 ναύτης τής Βα- 

σιλίδος τών πόλεων...». Παρακαλεΐται εφεξής δπως τόν ήμερώση καί έξι* 

λεώση διά χρηματικής προσφοράς κατά τήν κρίσιν του διά χειρός αυτού ή 
ετέρου τίνος. (Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 124α, 1819 Φεβρουάριου 7). 

Έκ τών ολίγων αυτών δύναταί τις νά συμπεράνη τό μέγεθος τών περί- 
πετειών τού 'Αγίου Όρους καθώς καί τήν εύστοχον άντιμετώπισιν τών 
πραγμάτων δι* έμφρόνου πολιτικής τών ' Αγιορειτών πατέρων, μή φεισθεν* 

των χρημάτων, ουδέ κατά τάς δυσκολωτέρας περιόδους τής οικονομικής αυτών 
εξαθλιώσεως, καί προσωπικών θυσιών κατά τά δεινοπαθήματα, χάριν τής 
σοηηρίας τών Τερών Καθιδρυμάτων, είς τά όποια ή άγιότης αυτών καί αί 
ελπίδες τού Έθνους είχον άποταμιευθή άπό αιώνων. Τά γεγονότα ταύτα 
καί άλλα περιστατικά συνετέλεσαν είς τό νά γίνουν οί μοναχοί πρωτοπόροι 
τού έν Μακεδονίφ άγώνος κατά τήν Μεγάλην Έπανάστασιν. 

Υπήρξε δέ προς τούτοις τό "Αγιον ’Όρος καί άσυλον ασφαλές* τούτο 
συνάγεται έκ πολλών πηγών καί έκ τών κάτωθι παρατιθεμένων δύο εγγρά¬ 

φων, τής Τεράς Κοινότητος προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον καί τού 
Καϊμακάμη 'Αγίου Όρους προς τήν Τέραν Κοινότητα. 

<(Κοινοσφράγιστόν τώ Οικουμενικά) Πατριάρχη 
Μετά τάς δουλικάς ημών προσκυνήσεις, τή δηλοποιοϋμεν δτι έκ τής 

περίκλειστου έν τώ παρόντι έκθέσεώς μας θέλει πληροφορηθή ήΎμετέρα 
πανσέβαστος Παναγιότης τά διατρέξαντα κατ' αύτάς είς τόν Τόπον μας, 

καθώς καί τάς υποσχέσεις τάς οποίας τή συναινέσει τον ένδοξοτάτου Καϊμα¬ 

κάμη μας, ή καθ' ημάς Κοινότης βιαζομένη διά τήν άπα?ιλαγήν τών αίχμα- 

λωτισθέντων υπό τών κλεπτά)ν τριών καλογήρων Παντοκρατορινών έδωκε 
προς αυτούς περί τής άπολντρώσεώς των, εάν πεισθέντες ελθωσι (καί) προσ- 

κννήσωσι προς τόν ένδοξότατον Καϊμακάμην μας καθότι τότε άνευ αμφιβο¬ 

λίας τοϊς είναι ή ζωή των τόσον αυτών, καθώς καί τών ζωγρηθέντων δύο 
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συντρόφων των κεχαρισμένη, οϊτινες και ένδώσαντες ήλθον καί προσκύνησαν 
κατά τά ούσούλια. 'Ο ενδοξότατος Καϊμακάμης μας προθυμοποιηθείς κατά 
την δοθεϊσαν προς αυτούς ύπόσχεσίν τον έγραψε προς τον νψηλότατον Πασάν 
τής Θεσσαλονίκης δηλοποιών την οποίαν κατέβαλε προσπάθειαν περί τής 
προσκυνήσεως αυτών καί παρακαλών, όπως κατά τάς εϊς αυτούς υποσχέσεις, 

εύαρεστηθή νά έκδώση υψηλόν τον ράϊ βουγιουρδί, το όποιον νά έξαποστείλη 
προς αυτόν, ϊνα δυνάμει τούτου τοΐς δώση την άδειαν νά άπέλθωσιν άφόβως 
εις τάς Πατρίδας των. Όμοίαν έκθεσιν απέστειλε προς την αυτόν υψηλότητα 
καί ή καθ' ημάς Κοινότης (ής Ισον άπαράλλωκτον ή προς Αυτήν εσώκλει¬ 

στος) παρακαλονσα τά όμοια, άλλ’ άγνοοΰντες τί το αποτέλεσμα τής άποφά- 

σεως τής ύψηλότητόζ του καί υποπτευόμενοι μή τυχόν ζητήση νά τφ άπο- 

σταλώσιν ούτοι εις Θεσσαλονίκην, έσπεύσαμεν νά τή εϊδοποιήσωμεν περί τού¬ 

του, παρακαλουντες αυτήν θερμώς, όπως εϋαρεστηθεϊσα ένεργήση αύτόθεν τά 
δέοντα, ώστε νά άποσταλή διαταγή προς τον νψηλότατον Πασάν τής Θεσσα¬ 

λονίκης, ϊνα τοϊς δώση τό ράϊ βουγιουρδί διά νά άπέλθωσιν εις τάς πατρίδας 
των νά ήσυχάσωσιν, έμφανίζονσα καί τό εσώκλειστόν μας, αν τό εγκρίνη 
αυτό, όπου δει προς έπίτευξιν τής απολυτρώσεως αυτών, καθότι εάν τούτο 
δεν κατορθωθή καί ζητηθώσιν εις Θεσσαλονίκην οί προσκυνήσαντες κατά τήν 
τάξιν κλέπται καί βλαφθώσιν έκτος όπου θέλομεν έχει τήν αμαρτίαν των, 

άλλα καί θέλομεν υποφέρει εις τό μέλλον πολλάς επήρειας καί καταπιέσεις 
από άλλους ληστάς τόσον ενταύθα εις 'Άγιον "Ορος καθώς καί εις τά έξω 
μετόχιά μας τά όποια είναι εκτεθειμένα εις τήν διάκρισιν αυτών αν τυχόν 
ήθέλαμεν ψευσθή εις τάς υποσχέσεις μας ταύτας καί κακοπάθουν οι άνθρωποι, 

διά τούτο προς αποφυγήν των τοιούτων παρακαλοϋμεν θερμώς, ϊνα κατορ- 

θώση όπως ούτοι διασωθώσι προς απαλλαγήν ημών εξ ενδεχομένων δεινών. 

Ταϋτα εις πληροφορίαν της κ.λ.π. 

Τή 23 Μαρτίου 1855 

"Απόντες (οι έν τή Κοινή Συνάξει των εϊκοσιν ιερών Μονών τον 'Αγίου 

"Ορους "Αθω)». (Κωδ! 3ε, ΓΚ., φ. 217, 1855). 

“Ομοιον τφ ανωτέρω απευθύνεται προς τον Μητροπολίτην Θεσσαλονί¬ 

κης. (Κωδ. 3ε, Ι.Κ., φ. 1160, 1855). 

(Τ.Σ.) Τουρκική *Αριθ. 14. 

«Προς τήν Σεβαστήν Πέραν Κοινότητα τον * Αγίου "Ορους 
Ή Σεβαστή Αύτοκρατορική Κυβέρνησις ονδενός φείδεται μέσον διά τήν 

ευημερίαν καί ησυχίαν απάντων αυτής τών υπηκόων, ιδία δέ τον ιερόν τού¬ 

του Τόπου, διό άμα τή εμφανίσει τών τον Τόπον τούτον λνμαινομένων κα¬ 

κούργων αμέσως άπέστειλεν άτμόπλοιον καί στρατόν νποβληθεΐσα εις δαπά- 

νας, άτυχώς όμως, καί τούτο μετά μεγάλης μου λύπης λέγω, <5 1 Ιερός Υμών 
Τόπος ούδέν έδειξε σνντελεστικόν προς σύλληψιν αυτών, διό άλλοτε μέν άκονο- 
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μεν αυτούς έξελθόντας τών ορίων τον Τόπου τούτου, άλλοτε <5’ είσερχομένους 
χωρίς ποσώς νά γνωρίζω μεν τά μέσα, άπερ διαθέτουσιν ούτοι προς επιτυχίαν 
τών κατορθωμάτων αυτών, τό λογικόν όμως συμπέρασμα μέ πείθει ϊνα παρα¬ 

δεχθώ ότι ενταύθα νπάρχονσιν άνθρωποι στερούμενοι καί τής στοιχειώδους 
ανατροφής επιβλαβείς τή τε σεβαστή Κυβερνήσει καί τώ Ηερω τούτω Τόπογ, 

οϊτινες νποβοηθονσι καί όδηγονσιν αυτούς εις τό αισχρόν αυτών έργον καί 
μάλιστα μέχρι ανήκουστου σημείου του μεταβαίνειν αυτούς παρά τοϊς πνευ¬ 

ματικό ϊς Υμών καί δι αυτών άπειλοϋσινΎμας ζητούντες χρήματα, τά <$’ ύμέ- 

τερα όργανα, οι κοινώς λεγόμενοι σερδάρηδες καί λοιποί φύλακες οί καθ' έκά- 

στην διαιτώμενοι καί διερχόμενοι τά δάση ούδέν μέχρι τουδε άνεκοίνωσαν τή 

ενταύθα Διοικητική Αρχή άναφορικώς αυτών. 

ΟΙ κακούργοι δ’ όμως είναι έξ εκείνων οϊτινες έζησαν επί πολύν καιρόν 
ενταύθα καί γνωρίζουσιν άπάσας τάς τοποθεσίας τού Περού τούτον Τόπου 
τόσον καλώς, όσον καί παρ' όλων τών ενταύθα κατοικούν από τού άνωτέρου 
μέχρι τού κατωτέρου γνοορίζονται αυτοί οί κακούργοι, όθεν έάν μικρά τις 
προθυμία ήθελεν έπιδειχθή έκ μέρους αυτών βεβαίως ούτοι μέχρι τούδε θά 
έπιπτον εις τάς χεϊρας τής Δικαιοσύνης, τουναντίον όμως βλέπω ότι ή βρα¬ 

δύ της αυτή καί ή αδιαφορία ενθαρρύνει τούς κακούργους καί εισέρχονται προ 
τών θνρών τού Διοικητηρίου. *Η προθυμία <5’ αντη έχει ανάγκην ώθήσεως 
τινός, ή ώθησις δ” αντί] πρέπει νά δοθή παρ’ Υμών προτρέποντες καί ένθαρ- 

ρύνοντες τούς κατοίκους εις τήν σύλληψιν αυτών, καί τότε είμαι βέβαιος οτι 
θέλομεν καταλήξει είς σνντελεστικόν αποτέλεσμα. Σημειώσατε δέ καί τό εξής: 

ότι είναι αδύνατον είς τά ενταύθα διοικητικά όργανα ϊνα άνακαλωψωσιν αυ¬ 

τούς, ένεκεν τής ειδικής καταστάσεως, ήν απολαύει 6 Ιερός (Υμών Τόπος, 

όπερ καί προφορικούς Ύμϊν ειπον, έάν ποτέ ήθελεν Ιδή τον κακούργον μετημ- 

φιεσμένον είς ενδύματα μοναχού. 

Ταύτα πάντα ώς βλέπετε περιέστησαν τήν ενταύθα διοικητικήν Αρχήν 
είς τό αδιέξοδον άναφορικώς τού ζητήματος τούτων, <5ιά προτρέπω υμάς, ϊνα 
μοί νποβάλητε έγγράφως όσον τό δυνατόν ταχύτερον, όποια μέσα υποβοηθη¬ 

τικά καί σνντελεστικά κρίνετε προς σύλληψιν τών κακούργων. 

Δ ιατελώ 
'Ο Καϊμακάμης τού *Αγίου "Ορους 

Καρυαί 13 Νοεμβρίου 1893» (Τ.Σ.) (μικρά Τουρκική σφραγις) 

(*ΑρχεΤον πυργου Ι.Κ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ I. ΜΟΝΩΝ 

I. Άπό τής' Αλόίσεως και εντεύθεν, μολονότι δεν έξέλιπον κατά έποχάς 
οί μεγάλοι δωρηταί καί άνακαινισταί των Μονών τοϋ 'Αγίου “Όρους, 6 

Τόπος ήσθάνθη βαρύτατον πλήγμα εκ της εξαγοράς των κτημάτων καί των 
προνομίων αυτών — διά καταβολής «μουκατά», φόρου ΰποτελείας—κυρίως 
δμως εκ τών καθιερωθέντων βαθμηδόν επαρχιακών φόρων καί εισφορών, 

αύξηθέντων συν τφ χρόνφ έπικινδύνως. 

Ό προϋπολογισμός τής Τεράς Κοινότητος επί Τουρκοκρατίας βαρύνει 
εξ ολοκλήρου τάς Τεράς Μονάς, μετά δέ τον ΙΗ' αιώνα εν τινι μέτρφ καί 
τά Εξαρτήματα αυτών. Προέκυψεν επομένως νέα κατάστασις πραγμάτων 
την όποιαν οί πατέρες αντιμετωπίζουν εκ τών ένόντιον μεριμνώντες συνεχώς 
προς διατήρησιν τών ιερών Καθιδρυμάτων δΓ έξοφλήσεως τών έπιβαλλ,ο- 

μένων έκάστοτε αναπόφευκτων ποικιλώνυμων οικονομικών βαρών «ριπτο- 

μένων» αυτοΐς πολλάκις τοϋ έτους. Εις τάς υποχρεώσεις τών Αγιορειτών 
προς τό Δημόσιον καί τούς έξουσιαστάς εν γένει τοϋ Σαντζακιού Θεσσα¬ 

λονίκης προστίθεται κατ’ άδήριτον ανάγκην νέον κεφάλαιον «τοπικών» 

δοσιμάτων, έκτος τών ήδη υπαρχόντων βασιλικών, προς κάλυψιν διαφόρων 
υποχρεώσεων, περί ών γίνεται ειδική μνεία εις τά διαχειριστικά βιβλία τής 
Τεράς Επιστασίας, εις τό κεφάλαιον : «διάφορα έξοδα καί μασράφια τής 

Κοινότητος». 

Είς την πολύπλευρον προσπάθειαν τών μοναχών προς έξοικονόμησιν 
τών απαραιτήτων μέσων πληρώσεως τών οικονομικών υποχρεώσεων τών 
Μονών καί συντηρήσεως αυτών προηγείται ή ιεραποστολική έν ταυτφ δέ 
καί Εθνική αυτών δράσις προς άπάσας τάς κατευθύνσεις. Ούτως όργανοϋται 
ό θεσμός τών λεγομένων «ταξειδιωτών», είς τούς οποίους πολλά οφείλει 

όμολογουμένως ό Ιερός Τόπος, τό Έθνος ολόκληρον καί οί αλλογενείς 
εΐσέτι πλείστων χωρών. 

Πνευματικοί καί διδάσκαλοι διέτρεχαν πανταχοϋ είς τάς κώμας καί τά 
χωρία τοϋ υποδούλου Ελληνισμού στηρίζοντες, κατηχοϋντες καί ένθαρρύ- 

νοντες τούς όμοπίστους είς τάς παραδόσεις καί τήν πίστιν τού Ελληνοχρι¬ 

στιανικού πολιτισμού. Λαμβάνοντες τήν προαιρετικήν αυτών εισφοράν υπέρ 
τών Καθιδρυμάτων τοϋ Γένους, άντέδιδον ασφαλώς τά τιμιώτερα ώς οικο¬ 

διδάσκαλοι αρχοντικών οικογενειών καί διά τών κρυφών Σχολείων, τά οποία 
άπηθανάτισεν ή λαϊκή Μούσα. Τά Μοναστήρια έγένοντο τά καταφύγια τών 
Έλικωνίδων Μουσών, διά συγκεντρώσεως τοϋ πνευματικού κόσμου τοϋ 
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στενάζοντος υπό τον ζυγόν βαρυτάτης δουλείας. Έκ τών συγγραμμάτων δέ 
τών προσερχομένων διά ησυχασμόν διαπρεπών αρχιερέων καί διδασκάλων 
καί τής μετ’ αυτών επικοινωνίας καί άλληλοδιδασκαλίας τών νεωτέρων ό 
Τόπος άνέδειξεν ίκανά στελέχη είς τον τομέα τής κοινωνικής, έθνικοθρη- 

σκευτικής καί εκπολιτιστικής δράσεως μέχρι τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821, 

καθ’ ήν ούσιαστικώς κατηργήθη ό θεσμός τών ταξιδιωτών, μολονότι δεν 
έλειψαν καί μετά ταϋτα αί κατά ζήτησιν τών Αρχιερέων ϊδιαίτεραι άποστο- 

λαί εις τάς επαρχίας αυτών. 
Αί άποστολαί ταξιδιωτών διείποντο υπό Κανονισμού. (Κώδ. 12, Τερ. 

Μ. Μ. Λαύρας, σελ. 45, 46). Ύπό τοϋ Ηγουμένου ή τών Επιτρόπων ή 
τοϋ Σκευοφύλακος, άναλόγως τοϋ κρατοϋντος έν ταΐς Μοναις θεσμού διοι- 
κήσεώς των, εφωδιάζετο ό ταξιδιώτης δΓ αγίων λειψάνων, Τιμίου Σταυρού 
καί εϊκόνος τής Θεοτόκου προς αγιασμόν τών πιστών. Άπαραιτήτως έδει 
νά είναι ίερεύς ή νά έχη ιερέα μετ’ αυτού. Συνήθως ή αποστολή ήτο διμελής 
διά πολλούς λόγους, τούς οποίους παραλείπω νά αναφέρω έν τφ παρόντι, 

ήδύνατο δέ νά διαρκέση εν ή περισσότερα έτη. *Η Μονή έν εΐδει πιστο- 

ποιήσεως τφ έχορήγει καλλιγραφημένον έγγραφον, σεβαστών διαστάσεων, 

τήν λεγομένην «πατένταν» δΓ ής άπηυθΰνετο έκκλησις προς τούς χριστιανούς 

διά βοήθειαν τής δοκιμαζομένης οίκονομικώς Τεράς Μονής συγχρόνως δέ 
παράκλησις προς πλοιάρχους καί ληστοπειρατάς, δποος μή αιχμαλωτίσουν 
τούς ταξιδιώτας, έχοντας ίεράν τήν αποστολήν. Οί περισσότεροι έκ τούτων 
ειχον καί ιδιαίτερα συστατικά γράμματα έφησυχαζόντων ή εξόριστων Πα¬ 

τριαρχιών καί Αρχιερέων έν 'Αγίορ ’Όρει* είς τά ταξίδια τών μεγάλων κέν¬ 

τρων έστέλλοντο δεδοκιμασμένοι πνευματικοί άνδρες, προϊστάμενοι τών ιερών 
Μονών φέρ’ είπεϊν. Έπί τή έπανόδφ αυτών τά έρανικώς συγκεντρούμενα 
χρήματα καί τά έξ αφιερωμάτων προερχόμενα κατετίθεντο είς τό Κοινόν 
Ταμείον τής Μονής, είς ήν άνήκεν ό ταξιδιώτης, άναλόγως δέ τοϋ ποσού 
άπενέμετο αύτφ δφφίκιον διακριτικόν : τό τοϋ Σκευοφύλακος, Εκκλησιάρ¬ 

χου, Προηγουμένου, Γέροντος, ών οί κάτοχοι άπηλλάσσοντο τής αγγαρείας 
έπί χειρονακτικών εργασιών τών Μονών, τής λεγομένης «παγκοινιάς», κατα- 

τασσόμενοι είς τήν πρώτην φορολογητέαν τάξιν τών «έλάδοιν», εκ τής οποίας 
έξελέγοντο οί νέοι προϊστάμενοι τών Μονών. Τά κατατιθέμενα χρηματικά 
ποσά κατεχωροϋντο είς τό βιβλίον τοϋ Σκευοφύλακος ή είς ειδικόν κώδικα 
τής Μονής εν τφ όποίφ άνεγράφοντο καί τά είσκομισθέντα χρυσοΰφαντα 
Βυζαντινά καί λοιπά αντικείμενα τέχνης μετά τής αντιστοίχου αξίας αυτών είς 
γρόσια. (Αυτοτελής μελέτη μου έν προκειμένφ δημοσιευθήσεται προσεχώς). 

Οί ταξιδιώται δύνανται νά θεωρηθούν οί πρόδρομοι τοϋ Τουρισμού, 

ύπό τήν ορθήν αύτοΰ έννοιαν, καθόσον διά τής προβολής τής προσκυνημα- 

τικής αξίας τών έν 'Αγίφ *Όρει Καθιδρυμάτων καί τών έν αυτοΐς άποκει- 

μένων θησαυρισμάτων τής Όρθοδόξου ημών πίστεως πλήθη πιστών συνέρ- 
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ρεον κατά τάς έορτάς πανταχόθεν, άρρένων προσκυνητών, έκ των διηγήσεων 
των οποίων, εν ταϊς οίκογενείαις αυτών, διηγείρετο καί έκαλλιεργεΐτο δ 
θρησκευτικός ζήλος. Ούτως ή επάνδρωσες τών Προσκυνημάτων έγίνετο αυ¬ 

τομάτως και μάλιστα κατόπιν αύστηράς επιλογής τών κατατασσομένων δοκί¬ 

μων, δπερ δυστυχώς δεν γίνεται σήμερον. 

Αί ανώτερο) άποστολαί, λόγφ του δτι συναπεκόμιζον κατά κανόνα ικα¬ 

νόν πλούτον εις ρευστόν χρήμα καί παντός είδους αντικείμενα καλλιτεχνικής 
αξίας, τά δρώμενα σήμερον εν τοΐς θησαυροφυλακίου τών Μονών, ετυχον 
ιδιαιτέρας προστασίας υπό τών κατά τόπους διοριζόμενων υπό τών Μονών 
λαϊκών Επιτρόπων εκ τών εΰσεβεστέρων καί επιφανέστερων αρχόντων του 
Γένους, καθώς επίσης καί παρά τής Τουρκικής Κυβερνήσεως. 

α..*Η Χερσόνησος τοϋ 1 Αγίου "Ορους, οΰσα προσηλωμένη είς το Χάς 
Ότζάκι τών Μποσταντζήδθ)ν έξ αρχής καί οί έν τοΐς Μοναστηρίοις αντοϊς 
καλόγηροι δεν έχουσιν ίδιά των πράγματα, καί ή περιουσία αυτών καί τά 
υποστατικά των καί χρήματα είναι αφιερωμένα εις τά Μοναστήριά των, επειδή 
τά συνάζουν από τους όμοπίστους των κατά τό άϊνί των διά τά Μοναστήρια 
των, καί ό είς τούτο διωρισμένος καλόγηρος περιερχόμενος είς τά μέρη τής 
3Ανατολής καί Ρούμελης, αν συμβή είς τό νά άποθάνη, οσα πράγματά του 
ήθε?ιθν εύρεθή, νά μήν εξουσιάζονται καί διακρατώνται από τινά, αλλά να 
παραδίδωνται σώα καί ανελλιπή υπό τών έξουσιαστών τοις άπεσταλμενοις 
επίτηδες έξάρχοίς εκείνου τον Μοναστηριού τοϋ οποίου ήΟελιεν εϊσθαι ό άπο- 

θανών καλόγηρος κατά τον προεκδοθέντα περί τούτου αύτοΐς ορισμόν κ.λ.π.». 

(Κώδ. 48, Ι.Κ., σελ. 19, φιρμάνιον του 1230 β' τζεμάζιουλ άχίρ, 1815). 

Οί ταξιδιώται ωφέλησαν καί υπό άλλην εποψιν τον Τόπον καί ιδίως 
τά Εξαρτήματα, διότι έδωσαν μεγάλην ώθησιν εις τάς άσκουμένας ανέκαθεν 
τέχνας: ζωγραφικήν, καλλιγραφίαν. ξυλογλυπτικήν, χρυσοχοΐαν, βιβλιοδε¬ 

σίαν, χαλκογραφίαν κ.λ.π. έν τή προσπαθείς καί άμίλλη αυτών νά φανουν 
μεγαλοπρεπέστεροι εις τάς άποστολάς των, εχοντες έξ ιδιαιτέρων δωρεών τά 
απαραίτητα προς τούτο υλικά μέσα, ίσιος μόνοι αυτοί μεταξύ τών μοναχών. 

Οί έν τοις Έξαρτήμασι μοναχοί απέκτησαν ουτω τά απαραίτητα διά τήν 

Ιξόφλησιν τών βασιλικών καί άλλων δοσιμάτων *. 

Επίσης είς τό ένεργητικόν τών πληρεξουσίων αυτών ιεραποστόλων, 

ανάγεται ή προβολή καί ή φήμη τού Αγίου "Ορους, δπερ κατέστη τό προσ- 

φιλέστερον ενδιαίτημα καί μετά τούς Θεοβάδιστους Τόπους τό άγιώτερον 
καί μεγαλΰτερον πανορθόδοξον Προσκύνημα εν τφ κόσμφ. Τό κήρυγμα έν 
εκάστφ άγιασμφ, λειτουργία, εύχελαίφ καί εξομολογήσει, εύρισκε βαθύτατην 
άπήχησιν εις τάς ψυχάς τών πιστών καί είχε κινήσει τον θαυμασμόν και την 

1 Βλ. ’Α λ ε ξ. Λαυριώτου, Οίκονόμισσα ή Κυρία Κουκουζέλισσα, Αθήνα» 

1959, σελ. 25-80. 
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έκτίμησιν δλθ)ν ανεξαιρέτως τών χριστιανών, πολλοί τών οποίων δντες άκλη¬ 

ροι κατέλιπον τάς περιουσίας των είς τάς Μονάς. Επειδή δέ δεν ΰφίσταντο 
τότε έν ακμή άλλα φιλανθρωπικά Ιδρύματα, όπως σήμερον, είς τά ελέη καί 
τά αφιερώματα προσετέθησαν έκ δωρεών καί ακίνητα, έκ τών οποίων πολλαί 
οίκίαι έχρησιμοποιούντο ώς σταθμοί « Κονάκια » τών ταξιδιωτών, πολλά δέ 
άξιοποιήθησαν ως μή έχοντα ιστορικήν τινα αξίαν έπί περιπτιόσεων μεγά- 

λων αναγκών τών Μονών, έκ τών εκτάκτων στρατιωτικών εισφορών. 

Είς τούς ταξιδιώτας τάσσονται καί οι έκάστοτε διοριζόμενοι διαχειρι* 

σταί οικονόμοι εις τά αγροκτήματα (μετόχια) τών ιερών Μονών, τά όποια 
έξ ίσου υπήρξαν σταθμοί καί φυλάκια προκεχωρημένα τού "Εθνους καί τής 
Εκκλησίας μέ πλουσίαν τήν έθνικοθρησκευτικήν των ευεργετικήν έπίδρασιν 
έπί τού υποδούλου χριστιανικού πληθυσμού. Μικρά τούτου άπόδειξις δτι 
ολόκληρος ή Χαλκιδική έ'τυχε τών αυτών σχεδόν προνομίων καί ελευθεριών 
μέ το "Αγιον "Ορος καί δεν ίδρύθη έν αυτή ού'τε εν Τουρκικόν τέμενος, 

καθ’ δλον τό μακρόν διάστημα τής δουλείας. 

2. Έν δ'ψει τών αυξανόμενων δσημέραι οικονομικών τού Τόπου αναγ¬ 

κών οί μοναχοί εΰρόντες τον τρόπον διασφαλίσεως (βακουφοποιήσεως) τών 
αγοραζόμενων από Τούρκους τσιφλικούχους νέων αγροκτημάτων, καλλιεργη¬ 

σίμων τόπων, βοσκοτόπων καί δασών, προέβησαν εις τον πολλαπλασιασμόν 
τών μετοχίων τών Μονών, ιδίως έν Χαλκιδική, δθεν ή μεταφορά γεωργικών 
καί άλλων προϊόντων ήτο μάλλον ευχερής. Ούτω νέα πηγή αγαθών προστί¬ 

θεται εις τον δεινοπαθούντα οικονομικώς ιερόν Τόπον, καθόσον ή Κασσάν¬ 

δρα καί ή Καλαμαριά άπέβησαν δ πραγματικός σιτοβολών τού Άγιου "Ορους, 

ή δέ Θάσος, δΓ έμφυτεύσεως καί καλλιέργειας έλαιοδένδρων ύφ’ δλων τών 
Μονών, μετά τής επιτόπιου ελαιοκομίας έξησφάλισε κατά τό πλεΐστον τάς 
άνάγκας τών Καθιδρυμάτων. Τά αγαθά ταύτα τών βασικών ειδών διατροφής, 

καίτοι δεκατιζόμενα πολλαχώς υπό τών έξουσιαστών καί κατά τήν μεταφο¬ 

ράν των υπό τών ληστών καί τών πειρατών, δίδουν νέαν ζωήν είς τήν Άγιο* 

ρειτικήν Πολιτείαν καθώς καί είς τούς τόπους τής δργανώσεώς των διά της 
εργασίας, ήτις παρείχετο είς τούς ομογενείς, ως μετόχων (κολλίγων) καί 
απλών εργατών έπί μισθώ, αντί τής προτέρας αγγαρείας των προς τον κατα¬ 

χτητήν. Τό μέγεθος τών κτιριακών εγκαταστάσεων τών μετοχίων, τάς οποίας 
ή σύγχρονος ασέβεια άστόργως κατεδάφισεν, δεν ύπελείπετο τών έν Άγίφ 
"Ορει Κέντρων, έξ ών τά μετόχια έξηρτώντο. Φρονούμεν δέ οτι ή κατεδάφι- 

σις τών έν τοΐς άπαλλοτριωθεΐσι μετοχίοις ιερών Ναών δεν θά εύρη καμ- 

μίαν απολύτως δικαιολογίαν παρά τή κοινή γνώμη. 

Τάς προσόδους τών μετοχίων συναγωνίζεται έπιτυχώς ή έπιτόπιος καλ¬ 

λιέργεια. Έκτος τών έλαιοδένδρων καί τών είς εΰρυτάτην έκτασιν καλλιερ¬ 

γούμενων ανέκαθεν άμπελο)νων, εξαιρετικήν επιτυχίαν καί άνάπτυξιν έση- 
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μείωσεν ή καλλιέργεια τής λεπτοκαρέας, τά προϊόντα τής οποίας διετίθεντο 
ακωλΰτως εις την διεθνή αγοράν, επ’ ανταλλαγή καί τοίς μετρητοΐς, διά 
των υπό ξένην σημαίαν άφικνουμένων εις τον 'Ι. Τόπον ιστιοφόρων. 

3. Ή γονιμότης του εδάφους τής χερσονήσου τοΰ ’Άθω, τό εύκρατον 
αυτής κλίμα, τά άφθονα υδατα, ή εγκατάστασις εν τφ Τόπφ λαϊκών, αί ελευ- 

θερίαι, αί άσυδοσίαι καί αί συναλλαγαί, έδωσαν εις τούς πατέρας τούς απα¬ 

ραιτήτους παράγοντας διά μίαν άρτίαν δενδροκομικήν καλλιέργειαν έν τφ 
Τόπφ, ήτις εφθασεν εις ακμήν κατά τον ΙΗ' καί ΙΘ' αιώνα, όσον ουδέποτε 
άλλοτε. Ή άνάπτυξις αύχη δεν διέφυγε την προσοχήν τής Τουρκικής Κυβερ- 

νήσεως, ήτις εσπευσε νά θέση χείρα επί των καλλιεργειών καθιερώσασα 
φορολογίαν καί επί των εντός τού 'Αγιου Ορους κτημάτων: 240 ασπρα 
κατά στρέμμα τών λεπιοκαρεώνων, 120 άσπρα κατά στρέμμα δια τα περι¬ 

βόλια καί τούς κήπους, 60 άσπρα τών άμπελίων, 2 άσπρα δΤ εκάστην ρί¬ 

ζαν ελαιοδένδρων, 9 άσπρα δι’ εκάστην κυψέλην μελισσών, τής φορολο¬ 

γίας έπεκταθείσης καί επί τών οικημάτων, υδρόμυλων κλπ. (Κώδ. 4, Ι.Κ., 

φ. 171β - 172α, τό ύπ* άριθ. έν τφ Παραρτήματι). Τό βασιλικόν δόσιμον 
τών άμπελίων προσηρμόσθη μακτού εις αποκοπήν έκ γροσίων 1.022 κατά 
τήν προεπαναστατικήν εικοσαετίαν καταβαλλόμενον ομού μετά τού λοιπού 
μηρίου διά δΰο περίπου χιλιάδας στρέμματα άμπελίων, ένφ προ τοΰ 1800 6 

φόρος επί. τοΰ οίνου ήτο πολύ μεγαλύτερος. Μεγάλως άπησχόλησε τον Τόπον, 

τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν καί αυτό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ή έλευ- 

θέρα λειτουργία τών άμβΰκων έν 'Αγίφ Όρει καί ή άτέλεια τών οινοπνευ¬ 

μάτων. ’Άνω τών είκοσι φερμανίων επί τού ζητήματος άπόκεινται εις τό 
έν τώ πυργΦ άρχεΐον τής Ίεράς Κοινότητας, άπό τού 1590 καί εξής. (Κα¬ 

τάλογος δμελούς, σάκκος ΙΑ, σελ. 12, 19, 20 καί κώδ. 6, σελ. ρξζ', 1792. 

Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 16β - 17α, 1800). 

4. Ποίμνια αιγοπροβάτων κ.ά'. ζώων. Πριν έτι έποικισθή ό ’Άθως 
υπό μοναχών έχρησιμοποιείτο ή Χερσόνησος ευρύτατα υπό τών άρχαίων 
κατοίκων καί είτα υπό τών περίοικων προς εκτροφήν ποιμνίων, χειμερινής 
καί θερινής βοσκήσεως. Κατά τάς γενομένας μεταναστεύσεις επί αύτοκράτο- 

ρος Κωνσταντίνου τού Ποογωνάτου κατά τον Η' αιώνα καί τού υιού αυτού 
Ιουστινιανού Β' έχρησιμοποιήθησαν αί εκτάσεις βραχυκόρμων καί τά πλούσια 
οροπέδια τής Χερσονήσου ώς βοσκότοποι καί υπό τών κατελθόντων έκ τών 
παραδουνάβιων μερών Σλαβοβλάχων, εις τούς οποίους επετράπη μετ’ ου πολύ 

υπό τού είκονομάχου Λέοντος Δ' τοΰ Ίσαύρου ή εγκατάστασις, προς νομήν 

τών ποιμνίων1. 

1 Πρβλ. Σμυρνάκη, “Ενθ·1 άνιοτ., σελ. 21. 

Τό “Αγιον νΟρος μετά τήν Όθωμανικήν κατάκτησιν 

Μετά ένα σχεδόν αιώνα, Βασίλειος Α' 6 Μακεδών, τή αιτήσει τού 
Ιωαννου Κολοβού ιδρυτού τής ομωνύμου Μονής παρά τήν διώρυγα τού 
ώέρξου, απηγορευσε τήν είσοδον εις τον ’Άθω τών λαϊκών μετά τών ποι¬ 

μνίων αυτών, ειτα ο'μως κατά τον διαχωρισμόν τών ορίων ( 882) τής χερ¬ 

σονήσου τού Αθω επετράπη έκ νέου ή είσοδος καί βόσκησις τών ποιμνίων 
μέ τό δικαιολογητικόν διασώσεώς των έξ εθνικών επιδρομών «...μή κωλύε- 

σθαι τά κτήνη αυτών ( τών οίκητόρων τού Κάστρου τής Περισσού) εις και¬ 

ρόν εθνικής εφόδου τή προφάσει τον διαχωρισμόν τον μή είσέρχεσθαι και 
περισώζεσθαι εις τό τοιοϋτον όρος και περί τούτον ϊνα οίκονομηθή, μανδρεία 
δέ μή ποιεϊν». 

Τής περιπτιοσεως ταΰτης ήθέλησαν μετά τήν τελευτήν τού αύτοκράτο- 

ρος Βασιλείου Α', έπί Λέοντος τού Σοφού — τού υιού αυτού — (886 - 891), 

νά επωφεληθούν οι μοναχοί τής Μονής τού Κολοβού, «νομαδικόν προάστειον 
τον όλον διακρατονντες 'Άθωνα και τών πλησιαζονσών χωρών είσάγοντες τά 
βοσκήματα και τά υπέρ τής τούτων νομής κομιζόμενοι, μικρού δεϊν άπελαν- 

νειν αντονς {τους εν αυτώ σχολάζοντας θείους άνδρας) έκεΐθεν παντελώς 
έκβιαζοντες», άλλ* άπέτυχον ι. 

Μέ τήν αναπτυξιν τού μοναχικού βίου καί τήν όργάνωσιν τούτου υπό 
τού ιδρυτού τής Μεγίστης Λαύρας Όσιου Αθανασίου (963-967), προβάλ¬ 

λονται καί αυθις οι αυτοί λόγοι ανάγκης προστασίας τών ζώων καί αυτής 
ταύτης τής Μονής Κολοβού εις τά ενδότερα τού £Αγίου Όρους, διά τήν 
επιδρομήν τών Εθνών. Τό ΚΒ' κεφάλαιον τοΰ συνταχθέντος έπί αύτοκρά- 

τορος Ηωάννου τοΰ Τσιμισκή (972) πρώτου Τυπικού τοΰ ^γίού Όρους, 

αναφέρει έπί τού προκειμένου τά επόμενα: «Έπει ονν προ χρόνων τινών διά 
τήν τών Εθνών έπιδρομήν εύρέθη τά κτήνη τής μεγάλης Μονής (τού Κολο¬ 

βού ) εις το Ορος εισελ^Θοντα, ειδησει τών εν τή Μεγάλη Λαύρα, προτρεπό- 

μεθα μηκετι τοϋτο γενεσθαι, εκτός ανάγκης, ή πάλιν επιδρομής τών Εθνών. 

Το αυτό δε και παρά τών λοιπόόν ηγουμένων παραφυλαττέσθο), ώστε μή Ιδι- 

κα)ς εισαγειν αντα. περί δε τών συνήθως έν τώ ’Όρει εισερχομένων κτηνών, 

τή κοινή γνώμη τών γερόντων, εις τήν αυτήν προαίρεσιν τοϋτο ανατιθέμεθα, 

κάν τε προαιρώνται έκκόψαι αυτά τον μή εϊσάγεσθαι καν τε μή». (Κώδ. 

2ς·, Ι.Κ., σελ. 8, αντιγραφή έκ τού πρωτοτύπου, έν έτει 1784). 

Προ τής παρελευσεως πεντηκονταετίας άπό της έποχής ταύτης τό "Αγιον 
Όρος ήτο κατάμεστου αιγοπροβάτων, ούχί πλέον προστατευομένων προσω- 

ρινώς ένεκα επιδρομών, άλλ’ ιδιοκτησίας τών Τερών Μονών. Μεταξύ τών 
αίτιων, τά οποία ήνάγκασαν τούς πλέον συντηρητικούς έκ τών μοναχών νά 
άναφερθούν εις τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνον Θ' τον Μονομάχον, ήτο 
και το άβατον τού Ιερού Τοπου, ενεκα τού πλήθους τών διατρεφομένων υπό 

1 Πρβλ. Άλεξ. Λαυριώτου, ΆΦαητις Στοά. 
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των Μονών ζώων- Τό συνταχθέν τφ 1046 δεύτερον Τυπικόν ύποπτου Κο¬ 

σμά μονάχου Τζιντζιλούκη, επικυρωθέν τό αυτό έτος υπό του εϊρημενού 
αυτοκράτορος, μάς πληροφορεί δτι, ενφ» άλλοτε δεν έπετρέπετο εις τούς 
μοναχούς ή άπόκτησις κτηνών μήτε νά εισέρχονται από ξένης, ήτοι έξωθεν 
χάριν νομής, «τανϋν πολλά τών Μοναστηρίων έκτήσαντο πρόβατα καί αίγας 
ή δε Λαύρα τον κνροΰ Αθανασίου καί βόας». Τά παράπονα τών μοναχών 
§πι τού προκειμένου έθεωρήθησαν εύλογα, «δη καλώς περί τούτου κινονσι» 

διό και κατέβαλεν δ Κοσμάς μεγάλην σπουδήν και προσπάθειαν διά νά 
πείση τούς παρόντας εις την Σύναξιν τού Πρωτάτου 180 ήγουμένους δτι 
«άθέσμως προσεγένετο ή κτήσις τούτων» και δέον νά τά άπομακρΰνουν έξ 

' Αγίου "Ορους. Έν τοΰτοις δ Ηγούμενος τής Μεγίστης Λαύρας Νεόφυτος 
άντετίθετο εις τό ζήτημα ύποστηρίζων, δτι τά ποίμνια ύφίστανται από πεν¬ 

τηκονταετίας καί ότι «αδύνατον έστί τούτων άνευ», διότι έκ τών επτακοσίων 
μελών τής Λαυριωτικής Αδελφότητος οϊ πλειστοι ήσαν γέροντες^ καί ασθε¬ 

νείς καί δεν ήδύναντο νά συντηρηθούν μόνον δι“ Ιχθύων. Τελικώς έπείσθη 
εις έ'ξωσιν τών προβάτων αφού τφ επετράπη νά διατηρή «έν τόπφ ιδιάζοντι 
καί άπωκισμένω» (12 μίλια μακράν τής Μονής) «αγελαίας βονς», προς 
παραμυθίαν τών ασθενών καί γερόντων: «κατένευσαν δέ εις τούτο και οι τον 
’Όρονς Καθηγούμενοι άπαντες καί ό αγιότατος Πρώτος... Θεοφύλακτος» 

καθώς καί δ απεσταλμένος τού αυτοκράτορος Κοσμάς. Προς τούτοις επειδή 
ή Μεγίστη Λαύρα ειχεν ανέκαθεν έν ζεύγος βοών διά τήν παρασκευήν τής 
ζύμης τών εκατόν μοναχών αυτής, ήδη αναγνωρίζεται επί τφ σκοπφ τούτφ 
«προστεθήναι ετερα τρία ζεύγη τω ένί, συναινέσει και άρεσκεία πάντων των 
ηγουμένων εις υπηρεσίαν της ζύμης τον άρτον τών μοναχών». Όμοίως «άκο- 

νομήθη καί εις τήν Μονήν τον Βατοπαιδίον διά τό πολνάνθρωπον καί αυτήν 

νπάρχειν» νά έχη έν ζεύγος βοών διά τήν ζύμην, «μή μέντοι τό σύνολον 
μετά τών τοιούτων άροτριάν, ή σπόρον τινά τή γη καταβάλλεσθαι». (Κώδ. 

2ς·, Ι.Κ., σελ. 10-22). . 
Τά έπακολουθήσαντα δύο άλλα Τυπικά, κατά τήν Βυζαντινήν περίο¬ 

δον εν έτει 1394 καί 1406, μάς πείθουν ευκόλως δτι κατά περιόδους δεν 
έλειψαν τά ζώα «άρρενά τε καί θήλεα» από τό "Αγιον "Ορος διό καί επανα¬ 

λαμβάνονται αί απαγορευτικοί διατάξεις άνωφελώς βεβαίως, διότι εκτροφήν 
ποιμνίων εΰρίσκομεν καί μετά τήν"Αλωσιν παρά διαφόρων εν 'Αγίφ Όρει 
Έκ τής συνοπτικής καταστάσεως εξόδων τού Σκευοφΰλακος Αυξεντίου Λαυ¬ 

ριώτου τού έτους 1692 πιστούται πλέον φανερώς δτι καί αυτή ή Κεντρική 
τού "Ορους Αρχή ποιείται χρήσιν τού γάλακτος καί λοιπών προϊόντων τών 

ποιμνίων, πλήν τού κρέατος. ( Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. σοζ ). 

ι Πρβλ. άπαγόρευσιν τούτων καί διά τοϋ Τυπικοί τοϋ έτους 1575 και Κ. Βλά¬ 

χου, "Ενύ* άν., σελ. 74, 78, 88. 
31 - 5 -1963 
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«...τυρί καί γάλα άσπρα ,ατογ' (1373) 

βούτυρο έξω τής μέσης όκ. κ' άσπρα τλ' (330) 

άξοϋγγι έζω τής μέσης όκ. ιδ' » τλ' (330) κλπ.». (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. 

σοζ ). Καί ετεραι μαρτυρίαι πιστοποιούν, οτι τα αιγοπρόβατα ιδιοκτησίας 
τών *Ιερών Μονών καί ύπ’ ένοικίφ κισλάδων ύπο ποιμένοιν σκηνιτών και 
τών παραμεθορίων Κοινοτήτων, ύφίσταντο καθ’ δλην την εκτασιν τής χερ¬ 

σονήσου τού "Αθω καθ’ δλον τον ΙΗ' αιώνα. «Δώδεκα μερούσια, από μίαν 
ζολώτα τό μερονσιον έπλήρωσα ( δ Ναζίρης) τον Κοκαλιώτην ( δπλαρχηγόν 
τού "Ορους) όπου έμέτρησε τά γιδοπρόβατα εδώ εις τό "Ορος, άσλανία 9». 

(Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 135, έτος 1777 ). 

Ή ύπαρξις αιγοπροβάτων εξακολουθεί καί κατά τον ΙΘ αιώνα, παρέ¬ 

χονται δέ ήμιν συγκεκριμένοι πληροφορίαι άπο τού 1800 μέχρι τής Επα- 

ναστάσεως εξ αφορμής επιβολής, έπ* αυτών καί επι τών νεογέννητων αμνών 
καί εριφίων τού γάλακτος, υπό τού ήγεμόνος τής Θεσσαλονίκης, συνθέτου 
φορολογίας τελωνιακού φόρου καί διά τάς άνάγκας τού ηγεμονειου, «τζι- 

μπουκλήκι». «...έπΐ τών γηδοπροβάτων τών ένδον τον 'Αγίου 'Όρονς 
μέχρι τον καγγέλου τον Πρόβλακος τής Κομιτζης, και ένδον τοϋ νησιον 
τής 3Λμολιανής, άνά άσπρα 16 εις τό κεφάλι και αϋθις εις τα 100 κεφαλια 

άσπρα 17. 

,απιέ (1815) Μαρτίου α' (1)». (Κώδ. Δ', Ι.Κ., σελ. 69, 1 Μαρτίου 

1815).Άναφέρεται δέ καί δ αριθμός αιγοπροβάτων έκάστηςΜονής. Τό σύνο¬ 

λον τού αριθμού τών αιγοπροβάτων κυμαίνεται μεταξύ 25.000 και 35.000 

κεφαλών καί παρά τήν φαινομενικήν μείωσιν τού αριθμού τούτων, κατά 
τήν δεκαετίαν 1810-1820, δέον νά πιστεύσωμεν οτι ήτο πολύ μεγαλύτερος, 

διότι ο! πατέρες πάντοτε μεταχειρίζονται εις την υποθεσιν τής καταμετρη- 

σεως τά χρυσά βέλη, τήν απαραίτητον χρυσήν ταμβακεραν, διότι επετυχον 
έπειτα νά σταθεροποιήσουν κάπως τό ποσόν τής επί τών αιγοπροβατών 
φορολογίας καί διότι ή καταμέτρησις πολλάκις έγίνετο υπό τού Πουλούκπαση 
Γαροφάλλου (δπλαρχηγού τού "Ορους), δστις βεβαίως έδέχετο καί εξετέλει 
διαταγάς τής προϊστάμενης αυτού Αρχής τού Τοπου, λαμβανων ασήμαντον 
τι φιλοδώρημα. *Αρχικώς τό μεγαλύτερου μέρος τού επί τών αιγοπροβάτων 
φόρου (1400 γρόσια, επί συνόλου 1500 εως 2.500) άνήκεν εις τό Τελω¬ 

νείου Θεσσαλονίκης καί ύπελογίζετο κατα κεφαλήν και επι τοΐς εκατόν· 

Καταργηθεντος τού τελωνιακού μεταβιβάζεται τό δικαίωμα εξ ολοκλήρου 
εις τον Βαλήν, δστις ανέκαθεν είσέπραττε τό «ετήσιον μηρίον τοϋ ταμβά- 

κον» καί άλλως πως «τζιμπονκλούκι» καλούμενου, ή δέ φορολογία επί τών 
μικρών «κατζικοαρνίων» ήτο άποκλειστικώς τού ηγεμονειου, άνευ τελιονια- 

κού δασμού. Άπό τού έτους 1816 ή φορολογία τών αιγοπροβάτων αυξάνει, 

από δέ τού έτους 1818 ανέρχεται εις τό διπλάσιον, παρά τήν μείωσιν τού 
συνολικού αριθμού τών ζδίων, σχεδόν εις τό ημισυ, καθοσον εις το «τζι- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ' 13 
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μπονκλονκι» προσετέθη τό «μπεϊλίκ παρασί» ήτοι φιλοδωρίαι. 'Η ύποχρέω- 

σις αυτή κατεβάλλετο άλλοτε κατά μήνα “Οκτώβριον, από δέ του έτους 1800 

τήν πρώτην Μαρτίου έκαστου έτους διά των εν Θεσσαλονίκη έφοροεπιτρό- 

πων, ώς έμφαίνεται εις τάς εκκαθαρίσεις λογαριασμών Ί. Γ. Καυταντζό- 

γλου και Χρ. Μπαλάνου έπικεκολλημένας εις τά διαχειριστικά βιβλία τής 
Τέρας Επιστασίας, εν τελεί έκαστου έτους. 

Φανερόν ότι ποίμνια 25 και 35 χιλιάδων εις ένα τόπον, εξαιρετικών 
συνθηκών χειμερινής και θερινής βοσκήσεως των ζώων, άπέδιδον σημαντικά 
είσοδήματα εις τάς 'Ιεράς Μονάς άλλα και εις τινα τών Εξαρτημάτων τά 
όποια διετήρουν ζώα. «634 τραγιά τον Άνανία Κελλιώτον... πρόβατα κλπ.». 

( Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 106). Εις τάς Μονάς θά πρέπει νά σώζωνται κατά¬ 

στιχα δεικνΰοντα τάς προσόδους εκτροφής ζώων και τών προϊόντων αυτών. 

Δεσμεύσεις σπανίως άναφέρονται, ώς ή επί του Χουρσίτ Πασά Βαλή τής 
Θεσσαλονίκης απαγορευτική διαταγή εξαγωγής ερίου έξ 'Αγίου “Όρους, ένεκα 
τών αναγκών τού στρατού. Μεταξύ τών προσφερομένων υπό τών 'Αγιορεί' 
τών δώρων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουν τά πρόβατα και ·οί αμνοί, προς 
ίεράρχας, άρχοντας, πλοία κλπ. «γρ· 56 εις 8 πρόβατα σταλθέντα με γνώ¬ 

μην της Σννάξεως τφ ’Άρχοντι Σπαθάρη Κωνατάκη Σούτζω εις Λαύραν». 

(Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 86α, 1803-1804). 

Τέλος άθρόαν εισαγωγήν καί εκτροφήν ποιμνίων εν 'Αγίψ Όρει παρα- 

τηρούμεν καί μετά τήν Έπανάστασιν, περί τά μέσα τού ΙΘ' αϊώνος1. 

5. 'Υλοτομίαι. Τά δάση τού 'Αγίου “Όρους ανέκαθεν υπήρξαν από 
τά ωραιότερα καί πλουσιώτερα τής Χώρας, ένεκα τής μεγάλης ποικιλίας 
των καί τής ταχυτάτης άναπτύξεως τών πρεμνοβλαστημάτων τών υλοτομιών. 

Ή παραγωγή κατειργασμένης ξυλείας χρονολογείται από τής ιδρύσεως τών 
Μεγάλων Μονών προ χιλίων καί πλέον ετών, άρχικώς μέν διά τάς άνάγκας 
άνεγέρσεως τεραστίων Μοναστηριακών οικοδομικών συγκροτημάτων πολλών 
Μονών καί Μονυδρίων εν 'Αγίφ “Όρει, ειτα δέ καί προς εμπορείαν. Αί 
άνταλλαγαί έγίνοντο μέ πλοία τά όποια κατέπλεον έξωθεν καί μέ άλλα ιδιό¬ 

κτητα τών Τερών Μονών, τά όποια έχρησιμοποιούντο υπό τών ίδιων μονα¬ 

χών, από τής εποχής τού 'Αγίου Αθανασίου καί εντεύθεν, διά τήν μετα¬ 

φοράν προϊόντων τών μετοχίιον τών Μονών καί δι“ άλλας άνάγκας αυτών. 
Ό ίδιος ό όσιος “Αθανάσιος ήτο άριστος θαλασσοπόρος διαπλεύσας τήν 
Μεσόγειον μέχρι Κωνσταντινουπό?ιεως, Κρήτης, Κύπρου καί Βορείων Σπο- 

ράδων πολλάκις. Τά πλοία τής ύπ“ αυτού ίδρυθείσης Μονής Μεγίστης 

1 "Ιδε ’Α. Λ., Αγώνες καί Θυσίαι, 'Αθήναι 1962, σ. 46. "Ηδη τά θήλεα έν 
γένει ζώα υπάγονται εις τήν απαγορευτικήν διάταξιν εισόδου αυτών είς "Αγιον 
"Ορος τοϋ άρθρου 186 τοΰ Κατ. Χάρτου. 
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Λαύρας ταχέως άνήλθον εις πέντε καί είς επτά, συν τφ χρόνιο, ανάλογα δέ 
ήσαν καί τών άλλων Μονών. Πλήν τών Μοναστηρίων τού 'Αγίου “Όρους 
εύρυτάτη χρησιμοποίησή ξυλείας έγένετο καί διά τά απειράριθμα αυτών 
μετόχια, τά όποια επίσης διέθετον μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα' επο¬ 

μένως διπλή ύπήρξεν ή αφορμή παραγοογής κατειργασμένης ξυλείας εν “Άθφ 
είς τά πλούσια καί παρθένα δάση του. Ή τοιαύτη υλοτομία καστανέας, 

δρυός, πεύκης, ελατής, ήτο επιτετραμμένη καί έξήγετο υπό τών οίκοδόμιον 
ή καί υπό ειδικών «μαϊστόρων». Άπηγορεύετο έν τούτοις κατά τούς πρώ¬ 

τους αιώνας τής όργανώσεως τής Μοναστικής Πολιτείας ή εμπορεία. *Η 
πρώτη απόπειρα πωλήσειος δασικών προϊόντων ύπήρξεν εντελώς περιορι¬ 

σμένη, ήτοι είς δςιδία τά όποια έχρησιμοποιούντο ως πυρσοί καί φανοί έσω 
καί έξω τών οικημάτων, επί έσχάρας ή σιδηρολαβής καί έγίνετο μεγάλη 
χρήσις αυτών. Μέχρι τών ημερών ημών γίνεται τοιαύτη χρήσις υπό τών 
χωρικών είς τήν νήσον Θάσον εντός τής εστίας (ότζακίων), υπό δέ τών 
Μονών καί Κελλίων είς τούς κλιβάνους κατά τήν έψησιν τού άρτου κάί ώς 
έναυσμα γενικώς τής πυράς υπό τών μοναχών. 

Προς κατανόησιν τού ζητήματος άνατρέχομεν επί βραχύ είς τό πρώτον 
Τυπικόν τού 'Αγίου ’Όρους (972), τό οποίον είς τό 24 κεφάλαιον ορίζει: 

«Περί τών έν 'Αγίφ ’Όρει κοπτομένων δαδιών παρά τών Μοναχών βουλόμεθα 
μη έξω τοϋ ’Όρους έκφέρειν και πιπράσκειν αυτά, άλλ1 εν τφ "Ορει πωλεϊ- 

σθαι. είδε αναγκαία χρεία κατεπείγει και εις κοσμικούς πιπρασκέτωσαν». 

(Κώδ. 2ς-, Ι.Κ., σελ. 8). 

Παρά ταύτα ένεκα τής έξωθεν ζητήσεως καί τών διαρκώς αυξανόμενων 
αναγκών τών πολυαρίθμων μοναχών είς είδη πρώτης ανάγκης, επεδόθησαν 
άλληλοδιαδόχως αί Μοναί είς ξυλεύσεις και εξαγωγήν οικοδομήσιμων είς 
περιοχάς ιδιοκτησίας των επί τής Χερσονήσου. Τούτο εδίοσεν αφορμήν δια- 

τυποοσεως παραπόνων ενώπιον τού Αύτοκράτορος, ώς πληροφορούμεθα έκ 
τού δευτέρου Τυπικού τού Κωνσταντίνου τού Μονομάχου ( 1046). «Έπει 
δέ καί τινες περί τούτον ένήγαγον, ώς οτι ξνλον εργάσιμον και σανίδια κάί 
δάδας καί πίνσαν έξάγωσι τινες τών Μοναχών από τον νΟρους διά πλοίων, 

καί άπεμπολοϋσι ταϋτα τοϊς κατά κόσμον...», τούτο, λέγει, είναι άπηγορευ- 

μένον καί από τό πρώτον Τυπικόν καί οστις φωραθή τούτο πράττων «ζημιω- 

θήσεται καί αυτήν την νανν». (Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 15, κεφ. Γ'). 

“Επειδή όμως διά τού ίδιου Τυπικού επετράπη είς τήν Μονήν τών 
Άμαλφηνών ( “Ιταλών) νά χρησιμοποιή διά τάς άνάγκας της πλοΐον, διότι 
μετέβαινον τακτικώς είς τήν Κωνσταντινούπολή, επετράπη καί είς τάς άλλας 
Μονάς νά έχουν πλοία μικρά : «συζητήσεως γενομένης (Ιν τή Κοινή Συνάξει) 

σννηρκέσθησαν απόντες ΐνα κέκτηνται τά Μονασσήρια πλοιάρια μικρά χοορη- 

τικότητος 200 έως 300 μοδίων». (Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 13)· Δι“ αυτών 
διέθετον οί μοναχοί τον περισσεύοντα οίνον μεταβαίνοντες μέχρι Θεσσα- 
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λονίκης και Αίνου, συγχρόνως όμως δεν χωρεΐ καμμία αμφιβολία, ότι 
τά πλοία έχρησιμοποιοΰντο και διά την εξαγωγήν δασικών προϊόντων, 

δι’ άνταλλαγάς. 

"Εκτοτε, μολονότι αί απαγορεύσεις έμπορείας «κερεστέ» επαναλαμβάνον¬ 

ται, καμμία δύναμις δεν είναι ικανή νά αναχαίτιση τήν εκ των πραγμάτων 
άπορρέουσαν ανάγκην προμήθειας διαφόρων ειδών επ’ ανταλλαγή καί εκάστη 
ιδρυόμενη Μονή (κατά τό πρότυπον τής Μεγίστης Λαύρας) φροντίζει νά 
διασφάλιση ιδικήν της δασικήν περιφέρειαν εις τήν όποιαν ουδείς εκ τών 
μή άνηκόντων εις τήν ίδιοκτήτριαν Μονήν δυναται νά υλοτόμηση άνευ 
άδειας αυτής. 

Τά δάση βαθμηδόν καλλιεργούνται συστηματικώς, προκύπτουν δέ ένεκα 
τούτου έριδες καί διαμάχαι πολυετείς διά τον καθορισμόν τής έκτάσεως τής 
περιοχής μιας εκάστης τών 'Ιερών Μονών. "Απειροι είναι αί διαφορα'ι τών 
γειτονικών Μονών και συζητοΰνται μέ ασυνήθη οξύτητα μέχρι τών ημερών 
ημών. Παραδόξως εσίγασαν αυται μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, 

πολλαι δέ διηυθετήθησαν διαιτητικώς καί φιλικώς, άπαυδησάντων τών ενδια¬ 

φερομένων από τήν άτέρμονα κατάστασιν. 

Κατά τήν άναγνώρισιν τής Τουρκικής κυριαρχίας υπό τών ' Αγιορειτών 
(1430) καί μετά ταΰτα ολόκληρος ή έ'κτασις τής Χερσονήσου κατατέμνεται 
εις 19 τμήματα, από δέ τής άνασυστάσεως τής 'Ιεράς Μονής του Σταυρονι¬ 

κήτα εις 20. "Ολοι φροντίζουν διά τήν άξιοποίησιν του δασικού πλοΰτου 
διά κλαδευσεως καί άραιώσεως τών νεοφύτων καί ιδίως τής καστανέας εκ 
παλαιοτάτων χρόνων. Έγκατάστασιν υλοτόμων προς παραγωγήν πελεκητής 
ξυλείας υπό τήν ονομασίαν « ρεντινάδες» εύρίσκομεν από τά μέσα του ΙΗ' 

αιώνος, ή δέ εγκατάστασις υδροπριόνων διά πριστήν ξυλείαν εκ κορμών 
καστανέας καί δρυών ανάγεται είς προγενέστερον κατά πολύ χρόνον. Τό 
ύποστηριζόμενον υπό τινων, ότι μετά τήν Έπανάστασιν εκαλλιεργήθησαν 
τά καστανωτά τού * Αγίου "Ορους καί μάλιστα υπό “Αλβανών ουδόλως εύ* 

σταθεί, καθόσον υπάρχουν αυθεντικά στοιχεία οτι από τού 1760 καί έξης, 

ότε άνεπτΰχθη ή υλοτομία τής καστανέας καί ή συστηματική αυτής καλλιέρ¬ 

γεια μέχρι τής Έπαναστάσεως, διά παραγωγής μεγάλου αριθμού ρεντινών, 

δεν ύπήρχεν εν 'Αγίφ "Ορει ουδέ εις “Αλβανός* Ιπομένως ή τιμή καί τό 
προβάδισμα τής δασονομίας εν 'Αγίορ “Όρει ανήκει είς αυτούς τούτους 
τούς μοναχούς καί τούς κατοίκους τής Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) 

αιώνα ολόκληρον προ τής εισόδου καί έγκαιαστάσεως Αλβανών εν 'Αγίφ 
"Ορει, "Εν τινι μέτρφ επέδρασαν καί οι Βλάχοι, έχοντες ιδίαν πείραν εκ τών 
παραδουνάβιων μερών διά τήν έλάτην, διά δέ τήν καστανέαν οί βορειομα- 

κεδόνες Βούλγαροι άνθρακεις, οιτινες παρήγον ξυλάνθρακας εκ γηραιών κορ¬ 

μών καστανέας είς μεγάλας ποσότητας διά τάς άνάγκας τών εργοστασίων 
τής Τουρκίας, ώς άποδεικνύεται εκ τών βιβλίων τής 'Ιεράς Κοινότητας, καί 
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διά τήν βαρελοποιίαν σχίζας εξ αιωνόβιων κορμών. Τούτο ήτο αρκετόν διά 
νά επιφέρη τήν άναβλάστησιν καί τήν πύκνωσιν τών καστανεώνων, τά πρε- 

μνοβλαστήματα τών οποίων, ώς ελέχθη, εκλαδεύοντο είς νεαράν ηλικίαν προς 
εύθυγράμμισιν μετά σχετικής άραιώσεως. Εύρυτάτη χρήσις ξυλανθράκων έκ 
καστανέας, ώς ύποκατάστατον τού γαιάνθρακος, έγίνετο μέχρι τών ήμερών 
ημών διά τάς καμίνους τών σιδηρουργείων καί χαλκουργείων τού 'Αγίου 
"Ορους, οί δέ έναπομείναντες ελάχιστοι πλέον γηραιοί κορμοί καστανέας, είς 
πολύ μακρυνάς αποστάσεις, εκόπησαν μερίμνη τών Μονών καί σώζονται 
ακόμη ένεκα τής φυσικής αυτών ασηψίας. Αί πυρκαϊαί συνετέλεσαν επίσης 
είς τήν εξάπλωσιν τής καστανέας *. 

"Ετεροι παράγοντες επικρατήσεο)ς τής καστανέας υπήρξαν οί ισχυροί 
άνεμοι, αί κατολισθήσεις τών εδαφών, αί κατακλυσμιαΐαι βροχαί, τά πτηνό 
διά τής μεταφοράς τών σπόρων άλλαχόσε καί οί κατά άγέλας αγριόχοιροι 
έκστρεμματίζοντες έκ τού συστάδην ολοκλήρους εκτάσεις καθ’ έκάστην νύκτα 
προς άναζήτησιν τροφής. Διά τούτο καί φύεται ή καστανέα είς τό "Αγιον 
"Ορος μέχρι τού κύματος τής θαλάσσης, ενώ ή φυσική αυτής ζαόνη είναι είς 
τά 500-800 μέτρα. 

Συμβόλαια υλοτομιών σώζονται, όσον έμοί γνωστόν, από τού 1770 καί 
εξής. Ύπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως σπανίως έγένετο άπαγόρευσις εξα¬ 

γωγής δασικών προϊόντων, ένεκα περιστατικών τινών, ή δέ “Επανάστασις 
ελάχιστα άνέκοψε τό έργον, διότι διά ξένων πλοίων εξακολουθεί ή μεταφορά 
καί πώλησις ρεντινών κατά χιλιάδας. Ό Γιουσούφ μπέης διαθέτει πλοία 
ιδιόκτητα τά όποια εμπορεύονται ξυλείαν τού 'Αγίου “Όρους είς Αίνον, 

Κομοτινήν καί Θεσσαλονίκην, τροφοδοτεί διαρκώς τον Ναύσταθμον τής 

Θεσσαλονίκης καί παρακολουθεί δι* απεσταλμένων αυτού τό έργον τών υλο¬ 

τόμων: «40 γρόσια, όσα έλάβομεν από τούς ρεδινάδες διά ποδοκόπιόπου 
εδώσαμεν τω Σιατήρ τον Γιουσούφ ΜπεϊτζΙκ (μικρού μπέη), όπου ήλθε τ?} 

9η Αύγουστου δι αυτούς». (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. ροζ 1792). Παραθέτομεν 
ενταύθα πληροφορίας καί διά τάς τιμάς τής εποχής εκείνης. 

«Εις 150 ρεντίνες προς 6 είς τό γρόσι, 250». (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 37α, 

1801- 1802). «11.226 πινάκια κάρβουνα καστανίσια διά τό έν Λήμνω βασι¬ 

λικόν καράβι με προσταγήν του 3Εμίν καπετάνου, καί Χαλλίλ αγά βοεβόδα 

ναζήριδοιν προς άσπρα 9 (τό πινάκι) γρόσια 842». (καί φ. 105) «κάρβουνα 
καστανίσια εις τό ίδιον καράβι 1.500 πινάκιο.». (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 86β, 

1803- 1804). 

1 Πρβλ. καί τό δημώδες δίστιχον έγκσυχήσεως τής καστανέας: 

« Ή καστανιά πάντα νειά, 

μ” έκοψες, μέ κλάδεψες, 

μ' έκαψες, μέ κότιρισες ». 
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«Εις 3.870 πινάκια κάρβουνα καστανίτικα άπό Ευστάθιον καρβουνάρην 
προς παράδες οκτώ, όπου έστάλθησαν εις Λήμνον τω Καπιτζήμπαστ] Όσμάν 
μπέη ναζηρη τον βασιλικού καραβιού καί ενγήκαν εκεί πινάκια 4.000, 

γρ. 258». 
«Εις 2.967 οκάδες κάρβουνα μαγγαλίσια, όπου έστάλησαν τω ίδίω Κα- 

πιτζίμπαστ) διά λόγον του προς άσπρα 4» (την όκάν). ( Κώδ. 4, Ι.Κ., φ· 10β, 

12,1800-1801). 
<τΕις ναύλον 90 γρόσια διά μεταφοράν ρεντινών εις τον Σερασκέρην τής 

άσπρες θαλάσσης Ίμτιραήμ». (Κώδ. Δ', Ι.Κ., σελ. 211, 1818-1819). 

Την 19-9- 1825 ή Μεγίστη Λαύρα φορτώνει επί ιστιοφόρου 2.400 

ρενχίνες, τό όποιον όμως ναυαγεί εις τό άκρωτήριον της Σιθωνίας. Τφ 
1818 ώς τιμαί άναφέρονται ; ρεντίναι προς 25 παραδες εκάστη, ταβανοσά¬ 

νιδα προς 13,5, σανίδια σέλαις προς 40 παράδες. Κατά τό 1780 ή σαν ταύτα 
εις τό ημισυ τής ανωτέρω τιμής, σανίδια και ρεντίνες 10 και 11 εις το γροσι 

έκ των δασών τής Μεγίστης Λαύρας. (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 314). 

Κατά τά ανωτέρω, δτε μετά την Έπανάστασιν τό μέν βασιλικόν δόσι- 
μον άνήλθεν εις 53.000 γρόσια και τά χαρατζια εις 39.855 και ο μισθός 
τού μουχασίλη 1450 μηνιαίως (Κώδ. 4δ, Ι.Κ., σελ. 189), οι Αγιορεΐται 
ειχον εις χειρας των μίαν ακόμη σταθεράν και σοβαράν προσοδον 

6. Μοναστήρια Μολδοβλαχίας^ Κοτροτζάνι καϊ Τριών Ιεραρχών. 
Εις τους 'Αγιορείτας ανήκει ή τιμή και τό προβάδισμα είσδΰσεως τών ορ¬ 

θοδόξων εις τάς χώρας τών Βουγιάρων καί όργανώσεως τών Εκκλησιών. 

Κατά τον δέκατον πέμπτον αιώνα τά αφιερώματα εν Μολδοβλαχία (Βλαχο- 

μπογδανίφ), ώς μονο?νεκτικώς εκαλούντο αί δυο ηγεμονιαι Βλαχίας και Μολ- 

δαυΐ’ας, ήσαν ελάχιστα, προϊόντος δμως του χρόνου τά αναθήματα κτημα¬ 

τικά καί άλλα τών διαφόρων ευσεβών προς τάς Μονάς τον 'Αγίου "Ορους 
πολλαπλασιάζοντας Εις ταυτα προστίθενται καί τά έξ αγοράς υπό τών δια¬ 

χειριστών μοναχών καί τελικώς δργανοΰνται κατα το σύστημα του Αθω με 
κέντρα τά λεγόμενα Μοναστήρια, μολονότι ταυτα ήσαν εις τάξιν μετοχίων, 

και εξαρτήματα αυτών τάς Σκήτας, τάς Εκκλησίας και αγροτικας εκτάσεις 
καλλιεργησίμους καί βοσκοτόπους, τάς «μωσίας». Έκ τοΰτου και ή άνακΰ- 

ψασα μετά την Έπανάστασιν υποθεσις καταληψεως και αποζημιωσεως τών 
κτημάτων αυτών άπεκλήθη «Μοναστηριακόν ζητημα». Οπως εν Αγιω 
’Όρει, ουτω καί εν ταϊς ήγεμονίαις οι διοριζόμενοι διαχειρισταί μοναχοί 
τών περιουσιών καλούνται ηγούμενοι καί λαμβάνουν τό όνομα του ΰπ αυ- 

1 “Ιδε και Κώδ. Ι.Κ. «ριθ. 11, φ. 142β α ίσον άπαράλλακτον τον συμφωνητικού 
μετά τών Λανριωτών τών ' Αγιοπανλιτών, περί τής έλ,ευθέρας καταβάσεως τής ξυλικής 

εις την σκάλαν Άμαλφινον. 26 Ιουνίου 1838 ». 
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τούς κτήματος, αντί επιθέτου, έγκατα?νείποντες τό τε οικογενειακόν αυτών 
καί τό τής εν ’Άθφ Μονής εξ ής έξαρτώνται καί διορίζονται. 
Ή Τερά Κοινότης διετήρει δύο Μοναστήρια, τό τής Κοιμήσεως τής 

Θεοτόκου εις Βουκουρέστιον και τών Τριών Ιεραρχών εις τό Τάσιον, δπερ 
ήτο μεγαλΰτερον τού πρώτου. Τήν δύναμιν αυτών, επομένως καί τών προσό¬ 

δων, κατά τον ΙΗ' αιώνα δεικνύει λεπτομερώς ό παρά τή Τέρα Κοινότητι 
διατηρούμενος κώδιξ (Μεριδολόγιον) ύπ’ άριθ. 11, εις τό Άρχειον τοΰ 
πύργου, δι’ εν έκαστον τών εξαρτωμένων εκ τών δύο τούτων Μοναστηρίων 
αγροκτημάτων, σκήτεων, εκκλησιών, καταστημάτοον καί μωσιών, τον δέ 
πλούτον αυτών τά πρωτόκολλα παραδόσεως καί παραλαβής μεταξύ τών ηγου¬ 

μένων - οικονόμων. Διά νά άναλάβη τις τήν ήγουμενείαν εις εν εκ τών δύο 
τούτων Μοναστηρίων άπαραιτήτως έπρεπε νά εχη κουράν 'Αγιορειτικήν, δηλ. 

νά άνήκη εις τινα τών Άθωΐτίδων Μονών καί νά έγγυηθή δι’ αυτόν εγγρά- 

φως ή Μετάνοια του διά τήν ανελλιπή έξόφλησιν τών ετησίων ενοικίων. Τό 
συμβόλαιον ήτο πάντοτε όλοσφράγιστον ήτοι μέ τάς είκοσι σφραγίδας τών 
Μονών, τό δέ ενοίκιον κατεβάλλετο εις δύο δόσεις (κίστια) κατ’ Απρίλιον καί 
Όκτώβριον έκαστου έτους. Ή διάρκεια τής ένοικιάσεως κατά κανόνα ήτο 4 

ή 6 έτη, πάντοτε όμως έδίδοντο παρατάσεις εις τούς εύδοκιμήσαντας καί μή 
ηγουμένους επί διαφόροις προφάσεσιν. Τό σύνολον τών προσόδων τών δυο 
Μοναστηρίων, Κοτροτζανίου καί Τριών Ιεραρχών, κατά τά τά έτη 1692- 

1733 δεν ύπερέβαινε τά πεντακόσια γρόσια ετησίους, κατενέμοντο δέ ταΰτα 
πάντοτε εξ ίσου εις τάς είκοσι Μονάς διά τήν τέλεσιν μνημοσυνών, λειτουρ¬ 

γιών καί αγρυπνιών υπέρ τών δωρητών καί άφιερωτών, κατά τάς διατάξεις 

τών κτιτορικών χρυσοβούλλων. 

Κατά τό δεύτερον ημισυ τού ΙΗ' αΐώνος αί πρόσοδοι τών κοινών 
τούτων Μοναστηρίων τού Τόπου ηύξήθησαν, συνεπείς άναπτύξεως τού 
εμπορίου, τής συγκοινωνίας, τής γεωργίας, τής μελισσοκομίας, τής ζωοτρο¬ 

φίας καί τής ϊδρύσεως πλειόνων καταστημάτων καί εκκλησιών, ύπενοικιαζο- 

μένων υπό τών οικονόμων, προς όφελος αυτών, εις εντοπίους κληρικούς καί 
λαϊκούς. Ούτως άπό τού 1790 μέχρι τής Επαναστάσεις τό μέν Μοναστη¬ 

ριού τού Κοτροτζανίου ένοικιάζετο προς 5.000 γρόσια έτησίως, τό δέ τών 
Τριών Τεραρχών προς 7.500 γρόσια, κατά μέσον όρον. Συγχρόνως όμοος, 
κατόπιν κτιτορικών εντολών καί Κυβερνητικών διαταγών ηύξήθησαν καί αί 
υποχρεώσεις τών Μοναστηρίων προς τον Τουρκικόν στρατόν προς τάς 
Κυβερνήσεις τών Ηγεμονιών, προς τά Σχολεία καί τά φιλανθρωπικά Κατα¬ 

στήματα* πάντα ταΰτα όμως ΰπερεκάλυψαν αί άνωμαλίαι και τά δεινά τών 
πολέμων, αί θεομηνίαι, σεισμοί, πυρκαϊαί καί άλλα ακόμη ατυχήματα μεγάλα, 

περί τών οποίων άναφέρομεν κατωτέρω. 

Έκτος τών δύο τούτων κοινών κτημάτων τών οποίων αί πρόσοδοι εις 
πάσαν εποχήν διετίθεντο, ως θά ίδωμεν, .υπέρ τής επανορθώσεως ζημιών 
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των εν Μολδοβλαχία Μοναστηρίων ή δι’ αγοράν νέων κτημάτων, αί Μοναι 
είχον και ιδιόκτητα αυτών Μοναστήρια μέ σημαντικός προσόδους, άλλα καί 
τούτων ή τύχη δεν ήτο καλλίτερα καί επομένως δεν εύσταθεΐ τό θρυλλού- 
μενον, ότι οί ηγεμόνες τής Βλαχίας αντικατέστησαν τούς Βυζαντινούς Αύτο- 

κράτορας εις τον τομέα των ευεργεσιών. Πολλού γε καί δει ! 
Εις Μολδαυΐαν διετήρουν κτήματα αί Μοναί: Μεγίστης Ααΰρας, Βα- 

τοπεδίου, Ίβήρων, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, "Αγίου Παύλου, Γρηγορίου 
καί Έσφιγμένου. Εις δέ την Βλαχίαν αί Ίεραί Μοναί Ίβήρων, Χιλιανδα- 
ρίου, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, Δοχεία· 
ρίου, Σταυρονικήτα, Ξενοφώντος, "Αγίου Παύλου, Σίμωνος Πέτρας καί 
Γρηγορίου, ήτοι αί περισσότεραι Μοναί τού "Αγίου "Ορους, διεχειρίζοντο 
δέ ταύτα δι’ ένοικιάσεως εις τούς αδελφούς αυτών ή δΓ αυτεπιστασίας, καθ’ ον 
τρόπον καί τά λοιπά εν ταΐς νήσοις, έν Χαλκιδική καί αλλαχού μετόχια των. 

Τά έν ταΐς Ήγεμονίαις κτήματα ταύτα τής 'Ιεράς Κοινότητος καί των 
"Ιερών Μονών επί μέρους, έξαρτώμενα καί διοικούμενα υπό των Άθωϊτίδων 
Μονών, άπετέλουν ιδίαν τινα τάξιν προνομιούχον καί ή θέσις των ήτο ίδιά- 
ζουσα μή συγκρινομένη ουδόλως προς τά Μοναστήρια των εντοπίων μέ 
ιθαγενείς μοναχούς, είτε ταύτα αύτοδιοικούντο, είτε έξηρτώντο έκ των 
εκεί ιερών Μητροπόλεων. Έπισήμως ούδείς είχε τό δικαίωμα άναμίξετος εις 
την διοίκησιν καί διαχείρισιν των "Αγιορειτικών κτημάτων, ούτε αί εκκλη¬ 
σιαστικοί τού τόπου Άρχαί, ούτε αί πολιτικοί, πλήν όμως τούς άνέμιξεν, 
άκουσίως πάντως, αυτή αύτη ή "Ιερά Κοινότης καί επί μέρους αί ίδιοκτή- 
τριαι "Ιεραί Μοναί, διορίζουσαι έξ ανάγκης καί κατ’ έθος άρχαϊον έφοροε- 

πιτρόπους έκ τού προσωπικού των Μητροπόλεων καί έκ των προυχόντων 
Βουκουρεστίου καί Ίασίου, προς ηθικήν προστασίαν των κτημάτων καί 
τών διαχειριστών, άλλοτε πάλιν προς θεώρησιν καθυστερουμένων λογαρια¬ 

σμών. Άμφότερα όμως άπέβησαν ολέθρια, διότι οί νεώτεροι δεν είχον τήν 
ευσέβειαν τών άφιερωτών κτιτόρων καί διότι ένεφορούντο υπό τού πνεύμα¬ 

τος τής έποχής αυτών, διά τούτο καί έδημιούργησαν κατ’ έπανάληψιν κατα¬ 
στάσεις βαρυνούσας τήν πλεονεκτικήν θέσιν τών "Αγιορειτικών κτημάτων 
καί επέβαλον τάς θελήσεις των, θιγούσας εις τά καίρια τά συμφέροντα τών 
κέντρων, έξ ών ταύτα είχον τήν έξάρτησιν. 

Τφ 1775 ό ήγεμών Αλέξανδρος Ύψηλάντης έθέσπισεν εισφοράν καί 
φορολογίαν δι’ έκαστον Μοναστήριον τών "Ηγεμονιών, συμπεριλαμβανο¬ 

μένου (εις τά εντόπια) καί τών "Αγιορειτικών καί τών όμοιων έν τή Ανα¬ 
τολή Προσκυνημάτων, μέ ποιάν τινα διάκρισιν, διά τάς άνάγκας καί τό καλόν 
τής Πατρίδος. 

Τφ 1798 ό ήγεμών Κωνσταντίνος Χατζερής έπροχώρησεν περισσότερον, 

έξομοιώσας τάς δύο τάξεις τών Μοναστηρίων διά χρυσοβούλλου αυτού καί 
άποφάσεως τής Βλαχικής Συνελεύσεως, τό ήκύρωσεν όμως ό διαδεχθείς 
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αυτόν Αλέξανδρος Μουρούζης διατάξας «άπαραμειοηον διαμένειν καί σώζε- 
σθαι παν έθιμον Μοναστηριακόν άρχαϊον και νόμιμον και οσα ταϊς διαθήκαις 
εκείνων διείληπται και διατέτακται». 

Παρά τούτα οί μεταγενέστεροι ηγεμόνες ήξίωσαν, όπως όλα άνεξαιρέτιος 
τά Μοναστήρια συμμετέχουν εις τά βάρη τών "Ηγεμονιών, εις τούτο δέ 
εύρισκον θερμήν συνηγορίαν τής έμφανιζομένης ώς προστάτιδος τής "Ορθο¬ 

δοξίας Ρωσικής Αυτοκρατορίας, ύποστηριζούσης ιδίως τήν φιλανθρωπικήν 
κίνησιν προς διατήρησιν Σχολείων, νοσοκομείων, προικοδότησιν πτωχών 
κορασίδων, ενίσχυσιν άτυχησάνττον απογόνων τών δωρητών κ.ά. "Η ασκησις 
τής φιλανθρωπίας υπό τών Μονών ήτο βεβαίως επιβεβλημένη καί ήσκείτο 
αφειδώς υπό τών ηγουμένων διαχειριστών, ή δέ ένίσχυσις τού Σχολείου τού 
Βουκουρεστίου ήτο καί κτιτορική εντολή. Άλλ’ εδώ υπήρχε σκοπιμότης 
άναμίξεως τών ηγεμόνων καί τών συνελεύσεων καί τών Μητροπόλεων εις 
τήν διαχείρισιν τών κτημάτων, όπερ τελικώς επέτυχον, διότι ή έκάστοτε 
αποστολή έξάρχων ελεγκτών ήτο δύσκολος και πολυδάπανος, καί διά τούτο 
τόσον ή Κοινότης όσον καί αί Μοναί προσέφευγον εις τήν εκεί Εκκλησίαν 
καί τήν πολιτικήν Εξουσίαν, ή συνεργασία μετά τών οποίων παρέσχε βρα- 

δύτερον τεκμήρια, έφ* ών έστήριξαν εύλογοφανή δικαιώματα αυτών, περί 
οικονομικής έξετάσεως τών "Αγιορειτών ηγουμένων καί λογοδοσίας τούτων 
εις αυτούς. 

* 
* * 

Τό έν Βουκουρεστίφ Μοναστήριον τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, Κο- 
τροτζάνι ή Κουτρουτζάνι καλούμενον, ήτο αφιέρωμα τού Ίωάννου Σερπά- 

νου Κατακουζηνού Βοεβόδα καί Αύθέντου πάσης Ούγγροβλαχίας έγγόνου 
τού Σερπάνου Μπασαραμπά, όστις άνήγείρε τούτο εις τήν φερώνυμον τοπο¬ 

θεσίαν, εις έ'νδειξιν ευγνωμοσύνης προς τό Θειον, διότι τήν 7 ’Οκτωβρίου 
τού 1682 έλυτρώθη παραδόξως έξ έχθρών έπιβουλευθέντων τήν ζωήν αυτού. 
Τήν Μονήν έπροίκισεν άφθόνως «έσωθεν καί έξωθεν, άναθήμασι και άφιε- 
ρώμασι κινητοϊς τε καί άκινήτοις», προσηλώσας ταύτην ταΐς εΐκοσιν "Ιε- 
ραΐς Μοναΐς τού "Αγίου “Ορους. «Καθιερώ δέ καί άνατίθημι τούτο κοινή 
πάσι τοϊς έν τφ 'Άθωνι εύρισκομένοις άγιωτάτοις Μοναστηρίοις, ώς είναι μη 
μόνον ενός καί δυοϊν εκείνοι κτήμα, άλλα καί τοϊς εϊκοσι Μοναστηρίοις κοι¬ 

νόν καί πάντας έχειν τοϋτο ώς ίδιον καί ενχεσθαι καί έξιλεονσθαι τό Θειον...» 

πιστεύων όρθώς, ότι πάντα τά οντα έκ τής Θείας Προνοίας έξήρτηνται καί 
διέπονται. (Κώδ. 2ς-, Ι.Κ., σελ. 65-69). 

ΓΙοία ύπήρξεν ή σειρά τών ήγουμένων διαχειριστών τής Μονής ταύτης 
επί μίαν εκατονταετίαν μοί είναι άγνωστον. Ανέκδοτα έν τούτοις στοιχεία, 
άτινα παρέχονται εις ήμάς διά τήν τελευταίαν προ τής Έπαναστάσεως πεν¬ 

τηκονταετίαν μάς είναι χρήσιμα εις τήν παρούσαν μελέτην καί τίθενται έν 
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συνάψει παρά πόδας, προς έπανόρθωσιν τής κρατούσης μέχρι σήμερον έντυ- 

πώσεως, δα τά Μοναστήρια των Ηγεμονιών έσωσαν πολλάς καταστάσεις 
εν 'Αγίφ "Ορει, διά τής οικονομικής των συμβολής εις κρίσιμους περι¬ 

στάσεις. 
1) Ιγνάτιος Ξηροποταμινός, άνέλαβε την ήγουμενείαν εις Κοτροτζάνι 

τό έτος 1776 μέ ετήσιον ενοίκιον 2.000 γροσίων διά μίαν οκταετίαν καί μέ 
την ύπόσχεσιν νά οίκονομήση «άπαντα τά του ιερόν Μοναστηριού κινητά και 
ακίνητα κτήματα, όμον και «αυτοκίνητα» καί νά διορθώση καί ανακαίνιση 
τά τοϋ Μοναστηριού έσω καί εξω χαλασμένα κελλία, σκεπήν, χάνι τον Σερ- 

πάν Βοεβόδα, εργαστήρια καί πίβνιτζαις, τά σκήτουρα τον Μοναστηριού καί 
άλλα όπου από την πολυκαιρίαν καί από ταϊς άνωμαλίαις τον πολέμου ανα¬ 

λόγησαν, έκτος τυχόν εναντίου τίνος από τό όποιον ήθελε φανή, ότι είναι 
τών αδυνάτων νά έκτελέση τά άνο:θεν περιεχόμενα». {Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 

172- 17Β). 

Μέ την λήξιν τής συμβάσεως ταΰτης κατά τό έτος 1784 ή Μερά Κοινό- 

της συνέταξεν επιτροπικόν όλοσφράγιστον (έγγραφον) διά την αποστολήν 
τεσσάρων έξάρχων, ινα επιστατήσουν άνά δυο είς έκαστον τών εν ταϊς Ήγε· 
μονίαις Μοναστηρίων, επειδή οί έκεϊ ηγούμενοι «είς κάθε καιρόν προσκλαίό- 

μενοι διά γραμμάτων φανερώνονσιν είς τό Κοινόν τοϋ Άγιον Ορους, άλλοτε 
μέν υπέρογκα καί πολυάριθμα έξοδα, άλλοτε δέ εισοδημάτων όλιγότητα καί 

ϋστέρησιν». Ούτω διά τήν Βλαχίαν έξελέγησαν και άπεστάλησαν δ γέρων 
Γαλακτίων Λαυριώτης, διατελέσας κατ’ έπανάληψιν Επιστάτης εν Άγίοο 
"Ορει και δ Προηγούμενος Ιγνάτιος Έσφιγμενίτης προς έξέτασιν τής ληψο¬ 

δοσίας του Ιγνατίου Ξηροποταμινού. Είς Μολδαυΐαν δέ άπεστάλησαν δ 
γέρων "Ανθιμος Βατοπεδινός και Μητροφάνης Μβηρίτης διά νά θεωρήσουν 
τον λογαριασμόν του Ιγνατίου Λαυριώτου ηγουμένου του εν Μασίφ Μονα¬ 

στηριού τών Τριών Μεράρχων. (Κώδ. 2ς-, Ι.Κ., σελ. 115). 

Διά συστατικών γραμμάτιον τής 'Ιεράς Κοινάτητος παρεκλήθησαν προς 
σΰμπραξιν και συμπαράστασιν οϊ Μητροπολΐται Σεβαστείας Άνανίας καί 
Ειρηνουπόλεως Σωφρόνιος (εξ ών ο εις * Αγιορείτης), καθώς και οί πρα- 

γματευταί Κυριάκης Αναστασίου καί Άνδρέας Παυλή. (Ένθ’ άνωτ., σελ. 

120-121). 

2) Τήν 5 Φεβρουάριου 1785 συνετάχθη συμβόλαιον επ' δνάματι του 
Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Βατοπεδινού, ευνοούμενου του Βοεβόδα Γρηγο- 

ρίου Γκίκα, έπί τούτφ έλθόντος έκ Βλαχίας εις "Αγιος "Ορος, διά μίαν 
τετραετίαν αντί 5.000 γροσίων έτησίως, διά τό Κοτροτζάνι. Προς τούτο 
έξεδόθη καί συστατικόν προς τον ηγεμόνα Ουγγροβλαχίας Μιχαήλ Σουτσον, 

διά νά τον έχη υπό τήν κραταιάν σκεπήν του «ώς τσιράκι τοϋ ανταδέλφου 
του». ( 'Ένθ’ άνιοτ., σελ. 132- 137). Ή σύμβασις του Σεραφείμ Βατοπε- 

δινοΰ άρχομένη από 1 Απριλίου του 1785 φαίνεται δτι δεν έτελεσψόρησεν, 
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ώς συνάγεται έκ του συνταχθέντος εξοφλητικού αυτού τής 1 Σεπτεμβρίου 
1791 (Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 81)* παρέτεινεν εις τό διπλάσιον χρονικόν διά¬ 

στημα τήν διαχείρισίν του καί μάλιστα κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν δεν 
έδωκεν ουδένα λογαριασμόν, «διά τους τέσσαρας χρόνους, όποϋ δεν άπεκρί- 

Θην τίποτες εις τήν Κοινότητα», τούθ’ ό'περ ήνάγκασεν αυτήν νά στείλη καί 
πάλιν ως έξάρχους τούς δύο Κοονσταντίους, τον Ξενοςκοτεινδν καί τον Γρη- 

γοριάτην, οΐτινες συνέπραξαν μετά τών Μητροπολιτών Μπιζανίου Δοσιθέου 
καί Σταυρουπόλεως Γρηγορίου. Ό λογαριασμός αυτός, τον όποιον αποδίδει 
δ Μγνάτιος καί έπιβεβαιοϊ δ Ουγγροβλαχίας Κοσμάς, αναφέρει χαρακτηρι- 

στικώς δτι τοΰ έπήρεν ή εξουσία (δηλ. οί Τούρκοι) χωρίς τήν θέλησίν του 
διά τον καιρόν τής ανωμαλίας γρόσια 10.000. Επίσης δ Βοεβόδας Νικόλαος 
Μαυρογένης τριών ετών βιναρίτζιον γρόσια 5.500 καί ήγόρασε τό όσπίτιον 
τού Ζαφειράκη γρόσια 5.200 έν συνόλφ 20.700, τά οποία αναγνωρίζουν οί 
Έξαρχοι βάσει εγγράφων αποδείξεων, ως καλώς δοθέντα. Τού καταλογίζουν 
μόνον δύο χιλιάδας γρόσια διά τήν διόρθωσιν τών εργαστηρίων τά οποία 
εις τάς ήμέρας του «έσαρώθησαν», 1.000 διά τό Σχολειον, τά οποία ώςρειλε 
νά δώση καί δεν έδωσεν καί δι* άλλας τινάς αιτίας, εν συνόλφ 5.500, τά 
οποία έμέτρησε καί έξώφλησεν. 

3) Τούτον διεδέχθη από 1 Όκτωβρίου τού αυτού έτους 1791 δ Αρχι¬ 

μανδρίτης Δαυίδ Λαυριώτης έπιστασιακώς διά λογαριασμόν τής Κοινάτητος 
καί άνευ ευθύνης τής έγγυησαμένης αυτόν Μεγίστης Λαύρας, «εις όσον και¬ 

ρόν είναι ή άνωμαλίαις τοϋ παρόντος πολέμου είς εκείνα τά μέρη, νά είναι 
τά έσοδα καί τά έξοδα τής αυτής Κοινάτητος». (Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 187 - 

188, συμβόλαιον του ), γενομένης δέ ειρήνης τό ετήσιον ενοίκιον τού Μονα¬ 

στηριού ωρίζετο είς 5-000 γρόσια, καθόσον τό Μοναστήριον ύπέστη τελείαν 
καταστροφήν έκ λεηλασίας καί πυρπολήσεως κατόπιν τού απελευθερωτικού 
κινήματος τοΰ Ρήγα Φεραίου. *Η Μερά Κοινότης πιεζομένη καί αΰθις υπό 
μεγάλων χρεών καί τής καταστάσεως διπλασιάζει τά έτη τής ένοικιάσεως 
τοΰ Αρχιμανδρίτου Δαυίδ, από έξ εις δώδεκα έτη, όπως γράφει δ ίδιος 
εις τό υποσχετικόν του, «διά νά φτιάσω τό κεκαυμένον Μοναστήριον καί 
ολον τό άλλο μέρος τό σεσαθρωμένον, ομοίως νά διορθώσω καί δλα τά εργα¬ 

στήρια καί μετόχια, προσέτι νά κάμω επτά εργαστήρια καινούργια». Διά τήν 

άνακαίνισιν ταύτην τοΰ μετοχιού τφ χορηγούν οί "Εξαρχοι τά είσπραχθέντα 
παρά τού Μγνατίου 5.500 γρόσια καί εκποιούνται 500 χοίροι τού πρωτο¬ 

κόλλου προικός τού μετοχιού αντί 2.000 γροσίων καί άλλα είσέτι ζώα τού 
Μοναστηριού. Τήν συμφωνίαν έπικυροΐ δ Ουγγροβλαχίας Κοσμάς. (Κώδ. 

11, Ι.Κ., φ· 86). Έν τούτοις πριν έτι συμπληρωθώ ή άνόρθωσις τοΰ Μονα¬ 

στηριού δ Αρχιμανδρίτης Δαυίδ αποθνήσκει, κατά Φεβρουάριον τού έτους 
1798 (Ένθ’ άντοτ., φ. 94), τον θάνατον δέ αυτού έπηκολούθησαν πρωτο¬ 

φανείς ταραχαί καί σκηναί. 
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Κατ’ επικρατούσαν τάξιν και συνήθειαν, όπως ή εγγυήτρια Μονή εις 
περίπτωσιν τελευτής αδελφοί) αυτής ηγουμένου διαχειρισθή τό Μοναστήριον 
δι’ ετέρου αδελφού μέχρι λήξεως του συμβολαίου, ή Μεγίστη Λαύρα εξέλεξε 
ιόν Χρύσανθον ώς ήγούμενον καί τον Παρθένιον ώς άπεσταλμένον πληρε¬ 

ξούσιόν της. Ή Ιερά Κοινότης άναγνωρίσασα τον Χρύσανθον κατόπιν 
έγγυήσεως τής Λαύρας διορίζει και έξαρχον διά ιήν παράδοσιν του Μονα¬ 

στηριού εις αυτόν, εΰρίσκονται όμως όλοι αντιμέτωποι του βοηθού του 
τελευτήσαντος Αρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος, έχοντος γνωριμίαν καί στενήν 
φιλίαν του ήγεμόνος Χατζερή έκ τής νήσου Χίου καί άλλων ακόμη αρχόντων 
καί προυχόντων του Βουκουρεστίου. Ό Χατζερής ύπεστήριζεν ότι «ή δια¬ 

θήκη τοϋ κτήτορος έντέλλεται ήγουμενεύειν τον διάδοχον». (’Ένθ’ άνωτ., 

φ. 95). Έπί τοιαύτης αΐτήσεως του *Αρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος, από 
1 Σεπτεμβρίου 1798, ή Κοινότης δεν ενδίδει υποστηρίζουσα, δτι οΰτος 
είναι άγνωστον πρόσωπον, ή δέ διαθήκη διαλαμβάνει νά διορίζεται ηγού¬ 

μενος γνήσιος Αγιορείτης καί ένεκα τοΰτου ουδεμία Μονή άνελάμβανε τήν 
έγγυησίν του (’Ένθ’άνωτ., φ. 95-96)" ό ήγεμών Χατζερής όμως προλαμ¬ 

βάνει τά πράγματα. Καλέσας παρ* έαυτφ γνωστόν του πνευματικόν 'Αγιο- 

ρείτην τφ έδήλωσεν καί ήξίωσε νά τά μεταβίβαση εις τήν Κοινότητα, δτι 
αν δ Μουροΰζης είχε τήν δΰναμιν νά διορίση ως ήγούμενον εις τήν Μονήν 
του Ραδουλδόβα τον Πρωτοσΰγκελλον του Τορνόβου «όπου τελοίως τό "Ορος 
δεν ειδεν» κατά μείζονα λόγον θά πράξη καί αυτός τό ίδιον διά τον Βησ- 

σαρίοονα. Τήν έξέλιξιν του ζητήματος διηγείται δ ίδιος εις επιστολήν του. 

«Έζητήθησαν παρά του Μεγάλου Σπαθάρη νά υπάγουν δλοι οι εκ του 
"Ορους έλΜόντες... άπελθόντες δέ ήρώτησεν ένα έκαστον δι ήν αιτίαν ήλθον. 

ό μέν δτι είναι ηγούμενος Κοτροτζανίου, ό δέ κληρονόμος τοϋ άποθανόντος, 

και ό έτερος έξαρχος. και αμέσως τον έξαρχον άφισε διά τήν εξαρχίαν, τον 
κληρονόμον ( Παρθένιον Λαυρκύτην) διά τήν κληρονομιάν, τον ηγούμενον 
είπεν δτι είσαι κρατημένος διά προσταγής τον νψονς του (ήτοι του ήγεμόνος). 
και μετ' ολίγον καροντζι μέ έξ άλογα καί μπημπασίρης αυθεντικός νά τον 
άπεράση πέραν τής τούνας εις τροκάρι καί αμέσως έγινε... έπρεπε νά πηγαίνει 
διά νά μάθη νά άνατρέπη προσταγάς ήγεμόνος και Κυριάρχου...». 

Κατόπιν, «τής Κοινής ταύτης ατιμίας», ώς γράφουν οί έξαρχοι, συνι* 

στουν εις τήν Κοινότητα, δπως δεχθή ώς διάδοχον τον Βησσαρίωνα. «ευδο¬ 

κία Θεόν όπου ενρέθη, διότι άλλως ήθελον έμβη οί λύκοι μέσα ( εννοούν τούς 

Βλάχους δανειστάς τού Δαυίδ), όπου ποτέ γλυτωμόν νά μήν εχη (τό Μονα¬ 

στήριον Π-Έγκωμιάζοντες δέ τον Βησσαρίωνα γράφουν : «υποκείμενον καλόν 
βίου, μέ λόγον, μέ προκοπήν γραμμάτων, κατάστασιν καλογερικήν, φιλότιμος 
εις άκρον, όποϋ ώφελ,εϊ τήν Κοινότητα». Επομένως τήν ανάγκην φιλοτιμίαν 

ποιούμενοι υποκύπτουν καί ή Κοινότης καί ή Λαύρα, άναγνωρίσασαι τον 
Βησσαρίωνα τήν 23 Σεπτεμβρίου 1798. 
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Μέ τό αυτό πάλιν ενοίκιον καί τάς ιδίας υποχρεώσεις συνεχίζει οΰτος 
τήν ένοικίασιν τού Δαυίδ άναλαβών καί τό χρέος του, έκ γροσίων 16.252. 

5Από έξοφλητικόν δλοσφράγιστον τής 15 Δεκεμβρίου 1816 βεβαιωμένον 
καί υπό τού πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τού Ε\ (Κώδ. 11, Ι.Κ., 

φ. 107β) πιστούται, δτι «κατά τήν έν κατάστιχοις σαφήνειαν τον λογαρισμόν 
ετών δώδεκα προς πέντε χιλιάδες, 60.000 γρόσια, παρέλαβον οί "Εξαρχοι 
Γρηγόριος Γρηγοριάτης, Δοσίθεος Κοντλωνμουσιανός και Σάββας Ξενοφω- 

τεινός». Άτυχώς κατά τό τελευταΐον έτος τής ένοικιάσεως τού Βησσαρίωνος 
( 1803) «έγένετο φρικωδέστατος σεισμός εις Βονκονρέστιον έδαφιάσας τά 

πάντα». Ό ήγεμών εκφράζει εις τούς Έξάρχους τήν έκπληξίν του διά τήν 
άφίξίν των εις μίαν τοιαύτην περίστασιν, οΰτοι δέ εύρόντες έτοιμα τά υλικά 
νέας καί πάλιν άνοικοδομήσεως τού Μοναστηριού προβαίνουν δι5 άποφάσεως 
τής Κοινότητος εις νέαν ένοικίασιν προς τον Αρχιμανδρίτην Βησσαρίωνα 
(Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 97 ) διά επτά Ιτη : «οί 4 χρόνοι νά είναι ελεύθεροι χω¬ 

ρίς νά δίδη τίποτε διά νά άνεγείρη τά έκ τοϋ σεισμόν πεπτωκότα», διά δέ 

τούς λοιπούς τρεις χρόνους νά δίδη 7.500 γρόσια έτησίως. Ή σύμβασις έτε- 

λειώνε τήν 1 Όκτωβρίου 1810 αλλά κατά τινα τρόπον — ασφαλώς δι* έπεμ- 

βάσεως καί πάλιν τού ήγεμόνος — παρετάθη έπί διετίαν διότι ή εγγυήτρια 
Μονή τής Μεγίστης Λαύρας μέ γράμμα αυτής από 1 Νοεμβρίου 1812 συνιστά 
εις τον Αρχιμανδρίτην Βησσαρίο^να, «νά παραδώση τό Κοινόν Μοναστήριον 
παραιτούμενος έντίμως από τήν πολυχρόνιον αυτήν ήγονμενείαν καί επιστα¬ 

σίαν, θεοιρώντας πρώτον έν ακρίβεια τούς λογαριασμούς του». (Κώδ. 11, 

Ι.Κ., φ. 124). 

Μόλις εΐχεν απαλλαγή ή Μονή τής έγγυήσεως της τελευτά καί ό Βησ¬ 

σαρίων κατά Ιανουάριον τού 1813. Μετά τον θάνατόν του φίλοι τού Ήγε¬ 

μόνος εμφανίζουν χρεωστικήν ομολογίαν του (πιθανώτατα εικονικήν) 

100.000 γροσίων έντοκον μέ πεντήκοντα γρόσια τό πουγγεΐον έτησίως 
(10%)» τού έτους 1811, μέ μάρτυρας τον *Αρχιμανδρίτην ’Ιγνάτιον Ραδου- 

λιώτην Επίτροπον καί τον Προηγούμενον καί Σκευοφύλακα τού Σταυρο¬ 

νικήτα Αγάπιον, δτι ταύτα έδανείσθησαν «ένεκα χρείας κατεπειγονσης τον 
'Ιερού Μοναστηριού» μέ τό δνομα έν τούτοις τού δανειστού ανοικτόν I (’Ένθ’ 

άνωτ., φ. 105β). 

Ή Κοινότης έπιδιοόκουσα όφειλομένως τήν άπαγκίστρωσιν τού μετο¬ 

χιού από τήν επιρροήν των αρχόντων τής Βλαχίας, αποφασίζει τήν 1 Ιου¬ 

λίου τού έτους 1813 διά κοινού όλοσφραγίστου, ήτοι δι* επισήμου πράξεως 
αυτής «περί διοικήσεως τονντεϋθεν τον Κοτροτζανίου παρά τεσσάρων αδελ¬ 

φών τον μέν έχοντος τον χαρακτήρα τοϋ ηγουμένου, των δέ τριών άλλων 
έξάρχων καί συν επιστατών, μετά τοϋ ηγουμένου, εις άπασαν τήν ληψοδο¬ 

σίαν...», παραθέτουν δέ καί τό δικαιολογητικόν τής τοιαύτης αλλαγής τού 
διαχειριστικού συστήματος. «"Ηδη πληροφορηθέντες δτι νπέπεσε τό αυτό 
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Μοναστήριον είς χρέος βαρντατον καί υπέρογκων διά τον έν αντώ προ ολίγου 
άποβιώσαντος ηγουμένου, έκρίναμεν κοινώς κατά κοινήν ημών σκέψιν και 

γνώμην κλπ.». 'Ως αμοιβή των τεσσάρων ορίζεται του μέν ήγουμένου 1.500 

γρόσια έτησίως, των δέ άλλων τριών άνά χίλια· 

Τοιοΰτοι έξελέγησαν δ Ματθαίος Γρηγοριάτης ώς ηγούμενος, συνεπι- 
στάται δέ ομότιμοι ο Πανάρετος Δοχειαρίτης, Σάββας Ξενοφωτεινός χαί Ηωα- 

χείμ Έσφιγμενίτης μέ προθεσμίαν τεσσάρων ετών, 1813-1817 ( Ένθ* 

άνωτ., φ. 104β), έχοντες καί την σφραγίδα του Μοναστηριού εις τέσσαρα 
τμήματα, κατά τό §;θος τής Ιν 'Αγίφ ’Όβει Επιστασίας τής 'Ιεοάς Κοι- 

νότητος. 
Ούτε καί αυτήν τήν φοράν τά πράγματα εΰοδοΰνται, καίτοι τό Μονα- 

στήοιον διά των νέων οικοδομών και εργαστηρίων αποδίδει πολλά. Το μεγα- 

λυτερον αγρόκτημα (μωσία) «Μπολιάσκα» καλοΰμενον εΰρίσκεται είς χείρας 

του άρχοντος Μανουκη, τό οποίον ουτος πωλεΐ με τον ισχυρισμόν οτι τό 
κατέχει έξ ανταλλαγής, επί τής ήγουμενείας Βησσαρίωνος (Ένθ. άνωτ·, φ. 

120β). Ή Κοινότης του ' Αγίου Όρους τό διεκδικεΐ, διότι εκ τής συμβά- 

σεως ήτο άπηγορευμενη οϊαδήποτε ανταλλαγή, οι δανεισταί απειλούν, ο δε 
Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος κατόπιν παραπόνων των συνιστώ την 
έκποίησιν των εργαστηρίων, ομοίως καί δ ήγεμων Ιωάννης Καρατζάς 

ΓΕνθ’ άνωτ., φ. 119- 121α), δπερ καί δ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' είχε 
συστήσει από του έτους 1806 (Ένθ’ άνωτ., φ. 106), άλλ* ή Κοινότης φαί¬ 

νεται ανένδοτος δηλουσα άπαντητικώς οτι «τά άπαξ τώ Θεώ άφιερωθέντα 
είναι αναπόσπαστα» καί δεν συναινεΐ είς τήν πώλησιν των εργαστηρίων καί 
λοιπών σκοπεΰουσα νά άποστείλη τά όφειλόμενα προς άνάπαυσιν των δανει¬ 

στών καί έξοικονόμησιν του Μοναστηριού- (Ένθ* άνωτ-, φ. 119). Τό έτος 

1816 ήτο κρίσιμόν διά τήν τύχην του αγροκτήματος, ένεκα προσφυγής ενώ¬ 

πιον τοΰ άρχοντος Γρηγορίου Μπρανκοβανου κατα Δεκέμβριον προς ανα- 

κτησίν του, παρά τάς συμβουλάς των δυο Πατριάρχων, άνωφελώς βεβαίως. 

Κατά τό έτος 1819 έγκαταλείπεται ή αυτοεπιστασία του Μοναστηριού 
καί άποφασίζεται πάλιν ή ένοικίασις αύτοΰ, ώς καί πρότερον. Τή εγγυήσει 
τής Μονής Κουτλουμουσίου προκρίνεται ώς ενοικιαστής ό Αρχιμανδρίτης 
Χαρίτων μέ εξαετή συμφωνίαν, 1819-1825, καί ετήσιον ενοίκιον 14.000 

γροσίων έτησίως εκ των οποίων θά πληρώνωνται οι τόκοι του χρέους, ειδη- 

σει των Έφορων του Μοναστηριού Μεγάλου Πάνου Κωνσταντίνου Γκίκα 
καί Ίωάννου Χαζή Μόσχου, «καί εάν περισσεύσωσι γρόσια» νά εμβάζωνται 

είς τήν Κοινότητα. {Κώδ- 11, Ι.Κ., Φ· 124, συμφορητικόν Ι ’Απριλίου 
1819 ).Ό νέος ουτος ενοικιαστής τοΰ Κοτροτζανίου διά συστατηρίου Ηθεται 
υπό τήν προστασίαν τοΰ νέου ήγεμόνος Αλεξάνδρου Σοΰτσου, τό όποιον 
διά τήν καλλιέπειαν των καλαμαράδων τής εποχής εκείνης, άν καί ημιτελές, 

παραδίδομεν είς τήν δημοσιότητα. 
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«"Ισον τον προς τον ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Κύριον * Αλέξανδρον Σον- 

τζον όλοσφραγίστον σνγχαρητικοϋ τε και δηλωτικόν γράμματος, περί τής 
έξώσεως των έν τώ κοινώ ημών Ίερω Μοναστηρίω Κοτροτζάνον προστα- 

τενόντων έξάρχων δύο Αρχιμανδριτών, του τε κυρίου Θεοδοσίου Ίβηρίτον 
και τοΰ κυρ Χαρίτωνος Κουτλουμουσίου. και άντ αυτών διωρισθέντων εφό¬ 

ρων τε και επιτρόπων έν αντώ των έκεϊσε πανενγενεστάτοον αρχόντων τον τε 
Μεγάλου Πάνου κυρίου Κωνσταντίνου Γκίκα, και τοΰ Βυστηάρη κυρίου 
Ίωάννου Χατζή Μόσχον. 

Υψηλότατε, Θεοσεβέστατε και θεοδόξαστε ανθέντα! 

"Ωσπερ άπασα ή υφήλιος Οικουμένη, και πάντα τα έν αυτή δρώμενα 
διαφόρων ειδών φυτά, έν διαστήματι χρόνου ίκανφ μή άνίσχοντος τον σελα¬ 

σφόρου ήλιον, διά τ?)ν τον χειμώνας μελαμβαφή σκότωσιν, ή ανατροφήν τών 

νεφελών και ατακτον άναπνοήν τών ανέμων, εύρίσκονται άμορφα, ανούσια καί 
άψυχα άπαντα, περιμένοντα τήν διανγεστάτην και δραστικωτάτην έπέλαμψιν 
τούτον τον φαεινοτάτου ήλιον, και ευθέως τούτου άνατείλαντος επί παν τό 
πρόσωπον τής γής, ανακαινίζεται και ώραΐζεται, καί σχεδόν χαίρει ή σύμπασα 
κτίσις καί φαιδρύνεται, αισθομένη έκάστω τών έν αυτή πραγμάτων τήν έπελ- 

θονσαν ένέργειαν, ίσχνν καί άναζώωσιν, τοιουτοτρόπως αληθώς, περιέμενον 
καί έδέοντο προς Θεόν, απαντες οι τής Θεοσώστον ταύτης πόλεως Ούγγρο¬ 

βλαχίας πάροικοι, από μικρόν έως μεγάλου, ΐνα θεάσωνται τον προβιβασμόν 
τής νμετέρας Θεοσεβάστον υψηλότητας, ή μάλλον είπεϊν, όπως άξιωθώσι 
τοιούτον ενμενεστάτον καί προνοητικωτάτον ήγεμόνος καί χριστό μιμητού 
πατρικού κηδεμόνας, βλέποντες τήν τών πτωχών, ενδεών, καί άδικονμένων 
προστασίαν καί έπίσκεψιν άνορθονμένην αύθις, καί θεόθεν δεδοξασμένην, καί 
κατά το προφητικόν λόγων, σοί έγκαταλέλειπται δ πτωχός, όρφανώ σύ ήσθα 
βοηθός. Καί άν οϊ εγγύς χαίρωσι καί σνγχαίοωσι πάντες, τις ή αμφιβολία, οτι 
καί οι πόρρω έτι μάλλων χαίρονσιν, έπισπώντες καί έφέλκοντες προς εαυτούς 
θερμοτέραν τήν ένέργειαν καί δύναμιν τών ζωτικών έμπνεύσεων; "Οθεν καί 
ημείς οι ελάχιστοι δούλοι τον ύψους της, εμφανιζόμενοι διά τον παρόντος 
ημών ταπεινόν καί οίκετικον, ?,έγομεν οτι τοιοϋτος αληθώς ήγεμών, ή μάλλον 
ποιμήν καί πατήρ, έπρεπεν είς τοιαντην θεοφρούρητον καί ορθόδοξον πόλιν, 
ΐνα ποιμάνη λαόν χριστεπώνυμον, λαόν περιούσιον. Τοιγαροϋν δοξάζοντες τον 
ούτως ενδοκήσαντα Πανύψιστον Θεόν (παρ' ού οι Θρόνοι καί πάσα εξουσία 
τοϊς άνθρώποις πρυτανεύονται) ενχόμέθα έκτενώς, εί καί ανάξιοι, όπως περι- 

φρονρή, καί διασκέπη τήν αυτής θεοσέβειαν, έπί τον πανεκλάμπρον ήγεμονικον 
αυτής Θρόνου, διά τών ακοίμητων πρεσβειών τής μόνης κοινής ήμών Προστά- 

τιδος Κυρίας Θεοτόκου, είς παραμυθίαν καί περίθαλψιν τής θεοφρονρήτου αυ¬ 

θεντικής αυτής τζάρας, καί ήμών τών ταπεινών έπίσκεψιν καί άντίληψιν». ( Τό 
γράμμα είναι ήμιτελές καί άχρονολόγητον, Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 122α). 

Τά έκ τής τραγικής ταυτης καταστάσεως τών αλλεπαλλήλων συμφορών 
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καί της πλημμελούς διαχειρίσεως του Μοναστηριού αποτελέσματα μιας πεν¬ 

τηκονταετίας ηύξανον διαρκώς μέ πρόσθετον βάρος τά συναπτόμενα δάνεια 
υπό των εν Κωνσταντινουπόλει κοινών Επίτροπων απο διάφορους άρχοντας 
τών Ηγεμονιών, προς εξόφλησιν εκτάκτων εισφορών καί στρατιωτικών δα¬ 

πανών προς τό Δημόσιον, ως έμφαίνεται εις τό κεφάλαιον τών χρεών εν τφ 
παρόντι. Κατά πόσον ύπήρξεν ωφέλιμος ή σχέσις αυτή τών Αγιορειτών μέ 
την αριστοκρατίαν του Φαναριού καί τών Ηγεμονιών, δύναται νά συμπε- 

ράνχ] τις ευκόλως· Ό Χαρίτων Κουτλουμουσιανός έσχε καί αυτός μέ την 
σειράν του την μεγάλην περιπέτειαν της Έπαναστάσεως εν Κοτροτζανίτρ ως 
καί ό Σεραφείμ Καρακαλλινός εις τό Τάσιον. Συμφέροντα καί σειρά ολό¬ 

κληρος επίλεκτων 'Αγιορειτικών στελεχών ετάφησαν εις τά Ρουμανικά εδάφη. 

Μεταξύ ώφελείας της Κοινότητος τών Μοναστηρίων τής ’Αθωϊκής Χερσο¬ 

νήσου και τών συνεχών περιπετειών, δεν υπάρχει ουδεμια συγκρισις, τούτο 
δέ συνέβη καί μετά την Έπανάστασιν, ώς άποδεικνυεται έκ τού κατωτέρω 
λογαριασμού τού Μοναστηριού τούτου. Παραδόξως κατά την δεκαετίαν 
1821 -1830, καίτοι άμφότερα τά Μοναστήρια Κοτροτζανίου καί Τριών 
Τεραρχών κατελήφθησαν υπό τών Βλαχομπογδανων, επετευχθη η είσπραξις 
ποσών τινων χρηματικών, κατόπιν κοινοπραξίας καί άποφάσεως τής Ίεράς 
Κοινότητος, δι’ής έδεσμεύθησαν αί πρόσοδοι δλων τών *Αγιορειτικών κτη¬ 

μάτων, προς εξόφλησιν τής πολεμικής άποζημιώσεως. 
«Σημείωσις τών έξοδενθέντων διά λογαριασμόν τον Ιερού Μοναστηριού 

Κοντροντζανίου: 

Γρόσια 
59.480 εις βοήθειαν τών πυρποληθέντων, τό διπλοϋν δέκατον έκ τών εισο¬ 

δημάτων τών μουλκίοιν 
5.200 ομοίως έκ τον εισοδήματος τον Χανίον του άρχοντας κ. Π. Άγγε- 

λοπονλον 
10.500 εις έξαγοράν 

6.400 εις τον έξαρχον κ. ' Αν ανίαν 
15.880 εις άνακαίνισιν τον μύλον από Γρατζαβεστι 
10.450 εις άφαίρεσιν ενοικίων τριών πνρποληθέντων έργαστηρίων κατά διά- 

ληψιν τον κονδράκτου 

ϊδτ^ϊο 
92.090 τά δσα έμβάζο) ήδη 

200.000 ήτοι διακόσιαι χιλιάδες 
27.180 ήτοι είκοσιεπτά χιλιάδες εκατόν όγδοήκοντα γρόσια έδωσα 

εις αγοράν κερεστέ και άλλης ύλης, άτινα δεν καταχωρώ εις τον 

άνωθεν λογαριασμόν». 

(Κώδ. Ια, Ι.Κ., φ. 9α, άριθ. 23· Προηγείται επιστολή τού ήγουμένου. 

*0 λογαριασμός οΰτος περί τά μέσα τού ΙΘ αίώνος'). 
3 - 6 -1963 
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7. Μοναστήριον Τριών 'Ιεραρχών. Ή διαχείρισις τού εν Τασάρ 

ευρισκομένου μετοχιού τούτου, άνήκοντος επίσης εις τήν Κοινότητα τών 
εϊκοσιν έν °Άθφ Μονών, είχεν άνατεθή κατά τό έτος 1780 εις τον *Ιγνά- 

τιον {1 Αγιορείτην) επί άποδόσει λογαριασμού. Τό Μοναστήριον φαίνεται 
δτι κατά τον προηγηθέντα Ρωσοτουρκικόν πόλεμον ύπέστη τοιαύτας κατα- 

στροφάς, ώστε νά μή εΰρίσκωνται πρόθυμοι ένοικιασταί 'Αγιορεϊται ν* άνα- 

λάβουν τήν διαχείρισιν’ συνεπείφ δέ τών καταστροφών τούτων ύπέκυψε καί 
ό προκάτοχος τού Ιγνατίου Σαμουήλ. (Βλ. πρωτόκολλον παραδόσεως αυτού. 

Κώδιξ Αρχείου Πύργου, Ϊ.Κ., άριθ. 5, σελ. 340-345, έτους 1780). 

Κατ’ Απρίλιον τού 1784 Σάββας τις υπό τύπον έξομολογήσεως άνέ- 

φερεν εις τήν Τέραν Κοινότητα, δτι ο Τγνάτιος δτε τφ ανέθεσε τήν έκκα- 

θάρισιν καί τακτοποίησιν τών λογαριασμών τής διαχειρίσεως του ήξίωσεν, 

δπως εύμεθόδως καί άφανώς προσθέση 7.500 γρόσια, τό οποίον καί έπρα- 

ξεν ζητών τή συστάσει τού πνευματικού του πατρός συγγνώμην διά τήν 
πράξιν του ταύτην. (Κώδ. 2ςτ> Ι.Κ., σελ. 113-114). 

Κατά τό επόμενον έτος 1785 δτε άφίχθη έκ Βλαχίας δ αρχιμανδρίτης 
Σεραφείμ Βατοπεδινός καί συνεφώνησε μέ τήν Τεράν Κοινότητα ώς ενοι¬ 

κιαστής τού Κοτροτζανίου έδήλωσεν δτι ό Σεβαστείας Άνανίας ενδιεφέρετο 
διά τό Μοναστήριον τών Τριών Τεραρχών. Ή Κοινότης ένδιαφερομένη διά 
τήν κατάστασιν τού μετοχιού, οπερ έβαρύνετο μέ χρέη, έντόκως συναφθέν- 

των δανείων παρά τών Επιτρόπων Κωνσταντινουπόλεως, προέβη εις συστά¬ 

σεις προς τον ανωτέρω Μητροπολίτην «άτι αν θέλη νά πάρη τό Μοναστήριον 
αυτό ή Πανιερότης της, <5ιά νά κάμη μίαν καλωσννην εις τό καθ' ημάς Κοι¬ 

νόν, μέ ύπόσχεσιν, δτι ύστερα από τά διάφορα ( τόκους) τον αύτούσε δλον 
χρέους νά ξεπέφτη και νά έξοφλή άπό δέκα πονγγείων ομολογίας κεφάλαιον 
κατ' έτος καί πεντακόσια μόνον γρόσια νά έξαποστέλλη διά πολίτζης εις τό 
καθ' ημάς Κοινόν τον καθ' έκαστον χρόνον ή καί άν ήμπορέση νά ξεπέφτη 
καί άπό δέκα πέντε πονγγείων ομολογίας κεφαλαίου, καί άν ύποσχεθή ούτω 
ύποσχόμεθα καί εμείς νά δώσο^μεν τό ιερόν αυτό Μοναστήριον εις τήν δεσπο¬ 

τείαν καί επιστασίαν της οκτώ - εννέα χρόνους έως όπου νά εύγη τό χρέος 
τον δλον καί νά μάς τό παραδώση ύστερον χωρίς χρέους...». (Κώδ. 2<ς*, Ι.Κ., 

σελ. 139). 

Θεωρείται βέβαιον δτι ό Σεβαστείας δεν έδέχθη τάς προτάσεις αύτάς 
καί ή διαχείρισις τού Μοναστηριού συνεχίζεται διά τού Ιγνατίου, ώς συνά¬ 

γεται έκ τής θεωρήσεως λογαριασμών του κατά Μάϊον τού έτους 1793. 

(Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 127α). Διά τήν έκκαθάρισιν τού λογαριασμού του 12 

ετών καί 7 μηνών, συνεστήθη αιρετοκρισία εξ έκατέριον τών μερών, εκ τού 
Μητροπολίτου Μολδοβλαχίας Ιακώβου καί τού άρχοντος Λογοθέτου Νικο¬ 

λάου Ρωσέτου, Επιτρόπου τού Μοναστηριού, «δ,τι ήθελον αποφασίσει ή 
πανιερότης αυτού καί ή αυτού ευγένεια νά μείνωσιν ευχαριστημένοι ( Κοινό* 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ' 14 



210 Γ. Αλεξάνδρου Λαυρίου του Το "Αγιον "Ορος μετά τήν "Οθωμανικήν κατάκτησιν 211 

της και Ιγνάτιος) καί άκαταζήτητοι έν παντί καιρώ, τόπψ καί Κριτηρίων. 

(’Ένθ’ άνωτ., φ. 127α). Τήν αιρετοκρισίαν υπογράφουν: τέσσαρες "Εξαρ- 

χοι, ό Αρχιμανδρίτης Δαυίδ Λαυριώτης του Κοτροτζανίου, δ Διδάσκαλος 
Ιωσήφ Βατοπεδινός, ό Σκευοφύλαξ Κωνστάντιος Ζωγραφίτης καί ό Παΐ- 

σιος Τερομόναχος Ξενοφωτεινάς. Επίσης δ παραιτηθείς οικονόμος Τγνά* 

τιος Τριεραρχίτης καί εξ λαϊκοί μάρτυρες: Δημήτριος Κλωνάρης, Γεώργιος 
Μανοΰσος, Σπυρίδων Κολοβού, Σπυρίδων Παναγιώτου Κολοβου καί Νικό¬ 

λαος Τζιγκαράς. ("Ενθ’ άνωτ., φ. 127α). 

Τό Μοναστήριον βαρΰνεται μέ χρέος 39.000 γροσίων, δ δέ Ιγνάτιος 
λαμβάνει 3.500 γρόσια αντί των ζητουμένων παρ’ αΰτοϋ 20.450 καί τήν 
22 Ιουνίου 1793 γίνεται έξοφλητικόν έν Τασίφ μέ τάς ΰπογραφάς τριών 
μαρτύρων λαϊκών. (Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 128α). 

Τήν 23 Απριλίου του αΰτοΰ έτους τή έγγυήσει τής Μονής Γρηγο- 

ρίου άποκαθίσταται ήγοΰμενος των Τριών Ιεραρχών δ Κωνστάντιος Γρηγο- 

ριάτης μέ επταετή συμςκονίαν καί μέ ετήσιον ένοίκιον 7.500 γροσίων, κατα- 

βλητέον εις τρεις δόσεις. Παραλαμβάνει τδ Μοναστήριον άνευ χρέους καί 
άνευ δικαιώματος συνάψεως δανείου. Τδ εγγυητικόν τής Μονής Γρηγορίου 
υπογράφουν δ Τερομόναχος Διονύσιος καί δ Δικαϊος τής Μονής Ιάκωβος 
Τερομόναχος. (Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 128 καί 129). 

Τδν Σεπτέμβριον του 1798 οί έξαρχοι Παΐσιος Ξενοφωτεινός καί "Αν¬ 

θιμος Καρακαλλινδς γράφουν εις τήν Τέραν Κοινότητα: «...άλλοίμονον καί 
εις ημάς τους πτωχούς, εκεί εις τους Τρεις (Ιεράρχας, δ.ψοϋ έχάθη τό εισό¬ 

δημα 13 χρόνων καί εξ μηνών έδώσαμεν καί 3.500 γρόσια καί μόλις έγλντώ- 

σαμεν όπου έζήτουν 21.000 γρόσια...». (Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 94). 

Ή κατάστασις συνεχίζεται καί επί των διαδόχων του Κωνσταντίου 
Γρηγοριάτου, Μελετίου Τβηρίτου καί Τννοκεντίου τινός’ συνεπώς τδ Μο¬ 

ναστήριον τών Τριών Ιεραρχών έσχε τήν αυτήν τύχην, οϊαν καί τό Κοτρο- 

τζάνι, καθόσον ή μέθοδος του Δυνάστου ήτο ή αυτή πάντοτε, φυλάκισις τών 
ηγουμένων, λεηλασία καί πυρπόλησις τών Μοναστηρίων εις πάσαν σχεδόν 
περίπτωσιν πολέμου μετά τής Ρωσίας καί εκδήλωσιν τών υπόδουλων ραγιά¬ 

δων πρός άπελευθέρωσίν των. 

Κατάλογος τών χρεών του έτους 1814 του Μοναστηριού τοΰτου αναφέ¬ 

ρει τήν κλιμακωτήν άνοδον τών οφειλών ώς εξής : 5.000 γρόσια παλαιόν 
χρέος μέ χρεωστικόν γραμμάτων (δμολογίαν) «τον εν μακαρία τη λήξει 
γενομένον Κωνσταντίου Τριεραργμτον». 46-000 γρόσια εξ ετών ετήσια ενοί¬ 

κια του Μοναστηριού καί επί πλέον 10-500 γρόσια του Αρχιμανδρίτου Τβη¬ 

ρίτου «διά τήν οικοδομήν τοϋ Καμπαναριού», κατά τά έτη 1806*1807, γρό¬ 

σια 30.100 «διά τήν οικοδομήν τών πέτρινων εργαστηρίου καί τών καέντων 
κανγηρίο:ν», Τουλ. 1808, έτερον δάνειον 16.000 γροσίων «διά τήν οικοδο¬ 

μήν τής εν Κοπφ έκκλησίας καί όσπητίων», κατά Όκτώβριον του 1807. 

1 

Επίσης δάνειον 1.000 γροσίων διά τήν αγοράν ενός τόπου πλησίον του 
Μοναστηριού μέ γνώμην του Επιτρόπου του Μοναστηριού Κατακουζηνοΰ. 

Τέσσαρες χιλιάδες γρόσια (4.000) δάνειον μέ γνώμην ωσαύτως τών Επι¬ 

τρόπων Ειρηνουπόλεως Γρηγορίου καί του άρχοντος Λογοθέτου Κατακου¬ 

ζηνοΰ, διά τήν άργυράν λάρνακα τής 'Οσίας Παρασκευής. Εις τοΰτο συνεισ¬ 

φέρει έξ ιδίων του καί δ Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινός 4.382 

γρόσια. Πρός τοΰτοις 3.000 γρόσια δοθέντα εις συνεισφοράν σιτηρών διά 
τον Τουρκικόν στρατόν τό έτος 1809. Τό συνολικόν χρέος, εκτός τών έξ ετη¬ 

σίων ενοικίων του Μοναστηριού, άνήλθεν εις 115.000 γρόσια μεϊον 2-500, 

τά δποΐα άνέλαβεν δ προχρηματίσας του Σεραφείμ Τννοκέντιος, ήτοι 113.100 

δάνεια παρά διαφόρων αρχόντων κατ’ όνομα. (Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 110). 

*0 Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινός άνέλαβε την διαχείρισιν 
τοΰ Μοναστηριού τών Τριών Τεραρχών τήν 23 Απριλίου 1806, τή έγγυη- 

σει τής Μονής, διά μίαν έπταετίαν, αντί ετησίου ενοικίου 11.000 γροσίων. 

(Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 98). Μετά διετίαν τό Μοναστήριον επυρπολήθη, «κατε- 

κάη ή πρός τό βόρειον καί αρκτικόν σειρά τών τε δσπιτίων, μαγαζιών καί 

εργαστηρίων», ή δέ Κοινό της προβαίνει αμέσως, παρά τάς οικονομικός δυσ¬ 

χέρειας της, εις τον διορισμόν Επιτροπής άνεγέρσεως καί άποκαταστάσεως 
τών οικοδομών. Αποτεινόμενη «πρός τούς διορισθέντας Επιστατας τών 
οικοδομών τών υπό τής πνρκαϊάς έμπρησθέντων δσπιτίων, μαγαζιών καί 

εργαστηρίων» τον Είρηνουπόλεως Γρηγόριον, ηγούμενον του Βατοπεδινοΰ 
Μοναστηριού τής Γκόλιας, τον Αρχιμανδρίτην "Ανθιμον Ζωγραφίτην, ηγού¬ 

μενον Καπράνου καί τον ενοικιαστήν ηγούμενον Αρχιμανδρίτην Σεραφείμ 
Καρακαλλινόν, τήν 11 Ιουλίου γράφει : «νά έπιστατήσωσιν έξαρχικώς 
(από μέρους τής Τέρας Κοινότητος) έν πόση σπονδή καί άόκνω έπιμελεία 
καί αδελφική ομοφωνία, κρατούντες κοινώς καί οί τρεις όμοϋ λογαριασμόν 
τών δαπανηθησομένων εξόδων από δανείων έκεϊσε δι ενσφράγιστοί ομολο¬ 

γιών τον Ιερόν κοινού Μοναστηριού τούτον τών Τριιών Ιεραρχιών, ένεκα ναύ¬ 

της τής διορθώσεως καί άνεγέρσεως», διά νά μή ακολουθήσουν μάταια έξοδα 

αποστολής εξ 'Αγίου "Ορους Έξάρχων. (Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 99α·β). Εις δέ 
τον Σεραφείμ γράφει: «μέ δλον όποϋ πάσχομεν από μεγάλην δυστυχίαν μά¬ 

λιστα εις τοιούτους πανοδύνους καιρούς, εις ονς μόλις τά πρός τό ζήν εξοι- 

κονομοϋμεν, καί μ’ ολον όποϋ τόσους χρόνους από τό Ιερόν Μοναστήριον 
αυτό καμμιάς βοήθειας δεν άπηλανσαμεν πρός παραμικρόν παρηγοριάν τών 
δυστυχιών μας, μέ δλα αυτά λέγομεν πάλιν συμφωνονντες τή γενηθείση τοπική 
αντόσε γνώμη καί άποφάσει τών εύγενεστάτων άρχόντων κοινοον ημών Επι¬ 

τρόπων διοριζόμεθα έπιστάτας εις ταύτην τήν οικοδομήν». (’Ένθ’ άνωτ., φ. 

99β- 100β. Βλ. καταλόγους χρεών όσα εΰρεν δ Σεραφείμ καί όσα προσετέ- 

θησαν μετά τήν πυρκαϊάν εις φύ?Αον 101 εν τφ ανωτέρω κώδικι καί είς 

κινητόν φύλλον έν αΰτφ, εν πρωτοτύπφ). 
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Μέ την λήξιν των επισκευών έληξε και ή ενοικίασις του Σεραφείμ κατά 
τό έτος 1813. Πάλιν δμως μεσολαβούν άνωμαλίαι καί ό Σεραφείμ ζητεί 
πενταετή παράτασιν της ένοικιάσεως τοΰ Μοναστηριού κατά Ιούλιον του 
αύτοΰ έτους, «ένεκα τών περιστάσεων τον παρελθόντος πολέμου». Ή 'Ιερά 

Κοινότης δεν ενδίδει, άναμένουσα νά ΐδη πρώτον την έκκαθάρισιν τών λογα¬ 

ριασμών καί προς τοϋτο διορίζει εξελεγκτικήν Επιτροπήν άποτελουμένην εκ 
τών Ειρηνουπόλεως Γρηγορίου, Μακαρίου Λαυριώτου ήγουμένου Μπερζου- 

νίου, Αγαθάγγελου Τβηρίτου Εκκλησιάρχου, Αρχιμανδρίτου Άνθιμου 
Ζωγραφίτου καί Προκοπίου 'Ιερομονάχου τής Μονής Ρωσικού. (Κώδ. 11, 

Ι.Κ., φ. 102β). Τήν 23 Απριλίου 1814 διά νέας έγγυήσεως τής Μονής 
Καρακάλλου έδόθη διετής παράτασις ένοικιάσεως εις τον Σεραφείμ μέ ενοί¬ 

κων 15.000 έτησίως. (’Ένθ’ άνωτ., φ. 109). Έν τή συνταχθείση κατα¬ 

γραφή τοΰ χρέους κατά τήν αυτήν ημερομηνίαν, ό Σεραφείμ άνέλαβε τήν 
ύποχρέωσιν, δπως μέ τήν λήξιν τής διετούς προθεσμίας τής ένοικιάσεως 
του παραδώση τδ Μοναστήριον μέ τήν ιδίαν ποσότητα χρέους, εκ γροσίων 
113.100, υπέγραψαν δέ τήν καταγραφήν ταΰτην οι έν Ίασίφ Επίτροποι: 

δ Δάγκου Ιγνάτιος Ξηροποταμινός, δ “Άνθιμος Ζιογραφίτης καί δ Προκό¬ 

πιος 'Ιερομόναχος (’Ένθ’ άνωτ., φ. 110), καθώς καί δ Σεραφείμ, άναλα- 

βών τήν πληρωμήν τών τόκων τοΰ ανώτεροι χρέους έκ τών ενοικίων. (’Ένθ* 

άνωτ. φ. 110β). 

Εις τον Σεραφείμ χορηγείται έν συνεχείς τήν 23 Απριλίου 1816 καί 
τρίτη ένοικίασις, μετά τήν θεώρησιν τοΰ λογαριασμού του ΰπδ τοΰ επιτρό¬ 

που μεγάλου Λογοθέτου Γ. Κατακουζηνοΰ, εξαετής αυτήν τήν φοράν μέχρι 
τοΰ 1822 Απριλίου 2, αντί 32.000 γροσίων ετησίου ενοικίου, καταβαλλό¬ 

μενου εις δυο έτησίας δόσεις (κίστια), κατά Απρίλιον καί Όκτώβριον. Τό 
συμβόλαιόν του μέ ΚΒ' ορούς μετά θεωρήσεεος τών λογαριασμών του μέχρι 
τής 26 “Οκτωβρίου 1820, καταχωρείται έν τώ κώδικι (φ. 112-118). 

Αΰξηθέντος έπί μικρόν τοΰ χρέους από 113.100 εις 117.000 γρόσια, τό 
ήμισυ σχεδόν τοΰ ενοικίου τοΰ Μοναστηριού τών Τριών 'Ιεραρχών καλύ¬ 

πτουν κατ’ έτος οι τόκοι γρόσια 12.020, προκύπτουν δέ καί νέαι άνάγκαι 
καί ζημίαι, ως ή άνακαίνισις τής σαθρωθείσης σκέπης τής Εκκλησίας (φ. 

117β-118α) διά δαπάνης 10.000 γροσίων καί επομένους ή ωφέλεια καί έκ 
τής ένοικιάσεως αυτής ΰπήρξεν έλαχίστη, ύπερεκάλυψε δέ ταΰτην πρώτον ή 
κατάληψις τοΰ Μοναστηριού υπό τών δανειστών προυχόντων κατά τό επό¬ 

μενον έτος καί δεύτερον ή γενομένη χάρις εις τήν έγγυήτριαν Μονήν τοΰ 
Καρακάλλου, κατόπιν μεσολαβήσεως τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Μελε¬ 

τίου, έκ γροσίων 40.000, προσωπικοΰ χρέους τοΰ Σεραφείμ έν Μολδαυΐα, 

οπερ άνεδέχθη ή 'Ιερά Κοινότης, «δίά νά μην άφανισθή αυτό τό Ιερόν Κοι- 

νόβιον καί έλθη εις παντελή έρήμωσιν, παραβλέπουσα ( ή 'Ιερά Κοινότης ) όλα 

της τά δίκαια έσυγκατένενσεν νά έξοφλήσοιμεν». Διά τής εΰλογοφανοΰς αυτής 
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άποφάσεώς του, δ 4 Αγιώνυμος Τόπος έκάλυψε τήν γενναίαν αύτοΰ συνεισφο¬ 

ράν εις τό κίνημα τής Μεγάλης Έπαναστάσεως καί τον Σεραφείμ, δστις 
κατηγορήθη ένεκα τούτου ώς «αποστάτης» καί έξεδιώχθη υπό τών Αρχών. 

Τήν περιπέτειάν του κατά τήν Έπανάστασιν, τάς κρισοδικίας του, τήν 
εξορίαν του εις Μεγίστην Λαύραν καί τελικώς τήν ειρηνικήν διευθέτησιν τοΰ 
χρέους υπό τοΰ Έξάρχου τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας, Μητροπο¬ 

λίτου Θεσσαλονίκης Μελετίου, διηγείται δ ίδιος διά τής ακολούθου διαφω- 

τιστικής έκθέσεώς του : 

«"Ο Μελέτιος Θεσσαλονίκης έπιβεβαιοϊ 

( τ.σ.) ( Ίεράς Μονής Καρακάλλου ) 

"Ισον άπαράλλα,κτον τον εξοφλητικού υποσχετικού γράμματος τον ’Αρ¬ 

χιμανδρίτου Σεραφείμ Καρακαλλινοϋ, όπου έδωκεν εις την Κοινότητα τον 
'Αγίου ” Ορους διά τό χρέος τον όπου άπέκτησεν, ήγουμενεύων εις τό έν 
Ίασίφ κοινόν ημών Μοναστήριον τών Τριών Ιεραρχών. 

'Ο υποφαινόμενος Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλανός δηλοποιώ, ότι 

άναδεχθεϊς τήν ήγονμενείαν τον εις Ίάσιον κοινού Μοναστηριού τών Τριών 
Ιεραρχών, τη έγγνήσει τον Μοναστηριού μου, κατά τό ,αοης' (1816) έμελ>- 

λον νά ήγουμενενσοο έν αύτώ χρόνους ολοκλήρους εξ, κατά τήν περίληψιν τον 
κοντράτον μου. άλλλ έπειδή καί προ ενός χρόνον τής άποπληρώσεως τής 
προθεσμίας άνεφνησεν ή ανωμαλία τής ’ Επαναστάσεοος, ήναγκάσθην νά κατα- 

φνγω εις τό άσνλον τής Βασσαραβίας, καί μόλων ότι ή έν Μολδαβία ανωμα¬ 

λία δεν έκτάνθη έπί πολύ, είμή έξ μήνας, τό σύστημα όμως τον Τόπον δεν 
έσνγχώρει τήν επάνοδόν μου. διό καί παρέμεινα εις Βασσαράβιαν χρόνους 
επτά, μηδεμίαν σχέσιν έχων μετά τής Κοινότητος. Έπανακάμψας δέ κατά 
τό ,αωκη' (1828) καί ζητών τήν ήγονμενείαν τον διαληφθέντος Μοναστηριού, 

διά τον έλλείποντα ένα χρόνον μοί έδόθη καί άπεκατέστησα επίτροπον τον 
συνάδελ.φόν μου παπά Γαβριήλ Καρακαλλινόν, μέ υποσχετικόν μου προς τήν 
έντιμον Κομήσιαν, ότι μετά τήν τελείωσιν τον ενός χρόνον, νά μήν ζητώ 
πρετέντζιας, μήτε οπό τήν Κοινότητα τον 'Αγίου ”Ορους, μήτε από τό 
Μοναστήριον τών Τριών * Ιεραρχών, μένοντας μόνον εις χρέος έγώ νά δίδω 
λογαριασμόν εις τήν Κοινότητα διά τά εισοδήματα όπου έλ.άμβανον από τάς 
μοσίας, πέραν του Προύθου όπου εχει τό Μοναστήριον, εις τό διάστημα όπου 
έκάθησα έκεϊσε, ζητώντας καί έγώ τά έξοδα τών επτά μηνοον όπου έστάθη 
ή κυρίως μπεζέντα, καί ήσύγασεν ή Τζάρα έμβαίνοντσς εις ηγουμενικήν 
διοίκησιν. καί ένεκα τούτον οίκειοποιονμένος εξω τής προθεσμίας καί τον 
όρθον λόγον, καί περαιτέρω τήν ήγονμενείαν, έ'ως οϋ οί έκεϊσε Πληρεξούσιοι 
έξαρχοι τής Κοινότητος τον 'Αγίου ’Όρους, θεωρήσωσιν αυτόν τον λογαρια¬ 

σμόν. άλλ’ έπειδή δεν έσνμβιβάσθημεν μετά, τών Πληρεξουσίων έξάρχων, 

παραλόγως φιλωτιμούμενοι, άνηνέγβημεν εις Κριτήρια, ένθα έπειδή κατεζη- 
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μιούμεθα άμφότερα τά μέρη άνευ έπώιορθώσεως κατέφυγον εις "Αγιον “Ορος 
επί σκοπώ να θεώρηση ή Κοινότης ταυτήν την διαφοράν, άλλ' οι Πατέρες της 
Συνάξεως, θέλοντες νά λάβωσι βάσιμον πληροφορίαν των εις Ίάσιον διοπρα- 

χθέντων, άνέβαλον τον καιρόν, εν τω μεταξύ δέ αυτό μεσολαβήσασαι άλλαι 
ιδιαίτεροι περιστάσεις μεταξύ έμοϋ τε και του Μοναστηριού μου, άνεφέρθησαν 
οι Μοναστηριακοί μου αδελφοί κατ' έμοϋ εις την Ηεράν Κοινότητα προτεί- 

νοντες καί προσκλαιόμενοι δσα εμπεριέχονται εις την εννπόγραφον αυτών 
αναφοράν, δι ήν αιτίαν έγινα καί νπερόριος εις την Μεγίστην Λαύραν. “06εν 
ύστερον μεταμεληθέντες μέν οι αδελφοί μου, συλλογ ιξό μένος δέ καί εγώ, δτι 
άν μέ προκαταλάβη τό χρέος (-θάνατος) πιθανόν νά καθυποβληθη το Ιερόν μου 
Μοναστήριον εις ζημίαν τινά, από την πολλήν σύγχνσιν τής νποθέσεως ταύ- 

της, συμφώνως μετά των Μοναστηριακών μου, άνηνέχθημεν προς την αγίαν 
του Χρίστου Εκκλησίαν, ζητοϋντες την έπιθεώρησιν τής νποθέσεως. δθεν 
καί διά Πατριαρχικών γραμμάτων διορισθείς έξαρχος ό Παναγιώτατος ημών 
Δεσπότης άγιος Θεσσαλονίκης κύριος Μελέτιος, και καταλαβουν τον Ιερόν 
’Άθωνα κατά την ημών παράκλησιν, και προκαθεσθείς τής ΐεράς Συνάξεως 

τών Ιερών Μοναστηρίων, μετεκαλέσατο κάμε και τους συναδέλφους μου 
Καρακαλλινούς, ϊνα τεθώσιν ύπ δψιν άμφοτέροον τά έγγραφα και δικαιολο- 

γήματα προς άνάκρισιν. και αποπεράτωσαν αι (γρ. τάς) μεταξύ ημών και 
τής ιΙερας Κοινότητος διαφοράς, και δή πολλών διενέξεων γενομένων καί 
ημών τών Καρακαλλινών ζητονντων έκ τής Κοινότητος, μίαν άπίθανον ή μάλ¬ 

λον είπεΐν παράλογον ποσότητα άποζημιώσεως καί πρετετζιών διά τούς λογα¬ 

ριασμούς δήθεν τής ανωμαλίας και έξ αιτίας τής Πέρας Κοινότητος μή παρα¬ 

δεχόμενης ταντα, ώς μή άνήκοντα αυτή, και προβαλλομένης άλλας αιτήσεις 
δικαίας τάς οποίας έπρετέντερεν από εμέ αυτόν, και τό έγγυηθέν Μοναστη¬ 

ριού μου τον Καρακάλλον, καί μ δλον όπου άπεδείχθη προφανές μέ πολλούς 
αποχωρώντας λόγους διά νά λάβη ικανήν ποσότητα ή Ηερά Κοινότης, διά νά 
μήν άφανισθή όμως αυτό τό Ιερόν Κοινόβιον, καί έλθη εις παντελή έρήμωσιν 
παραβλέπουσα ολα της τά δίκαια έσυγκατένενσεν νά εξοφλήσω μεν. πλήν προ- 

κειμένου τίνος χρέους γροσίων πεντήκοντά εννέα χιλιάδων καί εκατόν πεντή- 

κοντα χρεωστουμένων παρ' έμοϋ εις Μολδόβαν, ό Σεβαστός ημών Δεσπότης 
οϊκτφ φερόμένος εϊς τήν δυστυχίαν τον Μοναστηριού Καρακάλλον, ένέκρινεν 
δτι πρός τοις άλλοις νά δεχθή ή Ηερά Κοινότης διά τήν αγάπην καί φιλαδέλ- 

φιαν γρόσια τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000), αι <5έ λοιπαί νά μείνωσιν εις 
βάρος ημών καί του ίεροΰ Μοναστηριού μου, είς τό όποιον συγκατετέθη ή 
Ηερά Κοινότης, πεισϋεϊσα είς τό τον Αποστόλου «όφείλουαιν οί δννατοϊ 
τά άσΦενήματα τών άδυνάτων βαστάξειν». καί ούτως έκάτερα τά μέρη 
μετά κοινής συμφωνίας εξοφλώ μεν σήμερον τέλεον μέ βεβ αίαν καί άμετάτρε- 

πτον έξώφλησιν. καί μήτε εγώ ό υποφαινόμενος έχω νά πρετεντέρω από τήν 
Κοινότητα ή από τό Ηερόν Μοναστήριον τών Τριών Ηεραρχών ουδέ οβολόν, 
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μήτε τό Ηερόν Μοναστήριον μου του Καρακάλλον, αλλά καί εύγνωμονοϋντες 
καί ευχάριστοι μείναντες, διά τήν πρός ημάς γενομένην συγκατάβασιν καί 
χάριν, άποφαινόμεθα δτι οχι μόνον δσα έγγραφα εμφανισθώσιν είς τό μετέπειτα 
δι αυτήν τήν νπόθεσιν τής ήγονμενείας, είτε από μέρους μου, είτε από τοϋ 
Καρακάλλον, νά είναι άκυρα καί ώς χάρτης άγραφος λογιζόμενα, αλλά και 
κάθε άλλη προφορική πρετέντζια, είτε κοινή καί μερική, είτε χρηματική καί 
υποθετική, ή καί παράπονα εις τό μεταξύ ημών καί τής Κοινότητος μεσολα- 

βήσαντα, άν ποτέ προβληθώσι από μέρους μας νά είναι άκυρα καί απαράδε¬ 

κτα, καί νά ένοχοποιούμεθα ώς αχάριστοι, πρός τούτοις καίδσον χρέος ενρεθή 
(έκτος τοϋ γνωστού τών εκατόν δέκα επτά χιλιάδων «117.000α), είτε δηλαδή 

το σημειωθέν πεντήκοντα έννέα χιλιάδες καί εκατόν πεντήκοντα, είτε καί 
άλλο μή έμφανισθέν ή δι ομολογίας καί υπογραφής έδικής μου, ή του Μονα¬ 

στηριού τών Τριών Ηεραρχών, δυνάμει τής ήγουμενείας, ή διά τής σφραγιδος 
Καρακάλλον νά είναι είς βάρος μας καί νά άπολογονμεθα ημείς, χωρίς νά 
ενέχεται ή Κοινότης, ή νά ένοχλήται τό παραμικρόν, διότι αρκετόν οτι έδέχθη 
πρός χάριν νά πληρώση τάς ανωτέρω τεσσαράκοντα χιλιάδας επί λόγου τούτον 
τον χρέους, καί τάς άλλας ρηθείσας διπλάς, τριπλάς ευεργεσίας καί χάριτας. 

αλλά μήν καί ή Ηερά Κοινότης, ούτε από εμέ αυτόν, ούτε από τοϋ Καρακάλ- 

λου, νά ζητή τό παραμικρόν περί αυτής τής νποθέσεως. άκυρουμένων κάθε 
εγγράφων καί απαιτήσεων ώς εϊρηται. “06εν καί γενομένης γενικής καί καθ' 
δλην τήν έκτασιν έξοφλήσεοις άμφοτέρων τών μερών βέ ίπρέ, άμέον δαβάδα, 

βέ μονκιαφέϊ μοϋ δαλαπαδέν, έγένοντο δύο απαράλλακτα εξοφλητικά καί τό 
μέν νπογραφέν καί σφραγισθέν παρ' έμοϋ, έπιβεβαιωθέν καί διά τής Μονα¬ 

στηριακής σφραγιδος τον Καρακάλλον από μέρους τών συνάδελφων μου Πα¬ 

τέρων, έπικυρωθέν δέ καί παρά τοϋ Παναγιωτάτου ημών Πατρός καί Δεσπό¬ 

του αγίου Θεσσαλονίκης Κυρίου Μελετίου, έπεδόθη τή Πέρα Κοινότητι τοϋ 
(Αγίου "Ορους. Τό δέ έτερον σφραγισθέν ταΐς σφραγϊσι τών Ηερέον Μονα¬ 

στηριού, έπιδίδοται ήμιν είς ένδειξιν καί διηνεκή ασφάλειαν. 

,αοολγ' (1833) Ηουνίου α’ (1) 

Σεραφείμ Αρχιμανδρίτης Καρακαλλινός βέβαιοι 
'Ο Καθηγούμενος τοϋ Ηεροϋ Κοινοβίου τοϋ Καρακάλλον Γαβριήλ ΓΙερο¬ 

μόναχος καί οί σύν έμοί έν Χριστφ αδελφοί. (Κώδ. 11,1.Κ., φ. 138 καί 139). 

Έν κατακλεΐδι παρατίθεται Πατριαρχικόν έγγραφον, ως έξης: 

"Ισον άπαράλλακτον τής Πατριαρχικής επιστολής έντελλομένης διά νά 
βοηθήσω μεν τον κύρ Μιχαήλ Πλασταράν διά νά έξοφληθή από τοϋ Καρα¬ 

κάλλον. 
Κωνστάντιος έλέω Θεοϋ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης 
τΟσιώτατοι Έπιστάται καί ναζίριδες τής Κοινότητος τοϋ Άγιωνύμου 
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Όρους, τέκνα έν Κυρίω ημών αγαπητά τής ημών Μετριότητος, χάρις εϊη 
νμϊν, και ειρήνη παρά Θεόν, παρ’ ημών δέ εύχή ευλογία καί συγχώρησις. 

Ό την παρούσαν Πατριαρχικήν ημών επιστολήν εγχειρίζουν ύμϊν τιμιό¬ 

τατος κυρ Μιαχαήλ Πλασταρας, έλθών από 3Ιάσιου εις Βασιλεύουσαν, παρέστη 
ενώπιον τής ημών Μετριότητος καί ένεψάνισεν ομολογίας ενσφραγίστους, τοϋ 
Ιερόν Μοναστηριού τοϋ Καρακάλλον, και άλλα έγγραφα, δι ών απέδειξεν, άτι 
δικαιούται νά λαμβάνη κληρονομικώς κεφάλαιον όμον και διάφορα είκοσιέξ 
χιλιάδες γρόσια, ένεκεν τών δέκα τριών χιλιάδων γροσίων, άπερ έδανείσθη ό 
3Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινός παρά τον Μακαρίτου 3Αθανασίου 
Πλασταρα. Ταϋτα έμφανίσας καί άποδείξας, εξητήσατο ακολούθως τήν ήμε- 

τέραν εκκλησιαστικήν συναντίληψιν προς λήψιν τών δικαίων αυτού τούτων, 
ώς επίτηδες ερχόμενος εις τά αύτόσε. 3Εφ3 ω καί γράφομεν ήδη τοϊς Όσιω- 

τάτοις Καρακαλλινοΐς Πατράσι, έντελλομένοις έντόνως, όπως δικαιώσωσι τήν 
αυτού τιμιότητα, κατά τά εις χεϊρας τον έγγραφα. Γράφοντες δέ καί τή υμών 
Όσιότητι, ενχόμεθα καί εύλογοϋμεν πατρικώς, καί έντελλόμεθα καί παραγ¬ 

γέλλω μεν εκκλησιαστικός, όπως, πληροφορηθέντες τά δίκαια τοϋ είρημένου 
κνρ Μιαχαήλ Πλασταρα, άφ3 ών σννεπιφέρεται ενσφραγίστων όμολογιών καί 
άλλων εγγράφων, άναλάβητε τον όφειλόμενον υπέρ τής δικαιώσεως τής αυτού 
τιμιότητας ζήλον σας, καί οις οΐδατε τρόποις, ύποχρεώσητε τούς όσιωτάτονς 
Καρακαλλινονς Πατέρας, διά νά έξοφλήσωσι προς τήν αύτοϋ τιμιότητα τό 
είρημένον χρέος τοϋ ’ Αρχιμανδρίτου κύρ Σεραφείμ, γρόσια δν είκοσιέξ χιλιά¬ 

δες κεφάλαιον όμοϋ καί διάφορα, άποπληροϋντες αυτά χωρίς προφάσεως, εξ 
ών όφείλονσι τω Σεραφείμ πενήντα πέντε χιλιάδες γρόσια, καί έκπίπτοντες 
από τοϋ όλου χρέους των πρός εκείνον, καί οντω άναπαύοντες τήν αυτού 
τιμιότητα, δστις ύστερα από τοσαντα έξοδα, άπερ έποιήσατο έν Ίασίφ πρός 

λήψιν τών δικαίων του, καθυπεβλήθη καί εις άλλα οδοιπορικά έξοδα. Οϋτω 
ποιήσατε, δεικνύοντες τήν προσήκονσαν επιμέλειαν καί προθυμίαν περί τήν 
άποπεράτωσιν τής νποθέσεως ταύτης καί λέγοντες τοϊς Όσιωτάτοις Καρα- 

καλλινοϊς Πατράσιν, άτι αν άδιαφορήσωσι περί τής άποδόσεως τών δφειλο- 

μένων, έπεται νά κινηθή άλλεοτρόπως ή αύτοϋ τιμιότης καί νά λάβη οχι μό¬ 

νον τά δίκαιά τον ταϋτα αλλά καί άλα του τά άχρι τοϋδε έξοδά τον. 

*Η δέ τοϋ Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μετά τής όσιότητός σας. 

,αωλδ’ (1834) 3Οκτωβρίου ιβ'. 
Ό Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος 

(Κώδ. 11, Ι.Κ., φ. 140α). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΡΕΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ 

Βαρύτατα χρέη υπήρξαν αείποτε κατά τήν μακραίωνα δουλείαν δ ανα¬ 

φαίρετος κλήρος και δ δυσβάστακτος σταυρός του μαρτυρίου τών πατέρων, 

ευθύς μετά τήν άναγνώρισιν τής Τουρκικής κυριαρχίας ( 1430), ένεκα εξα¬ 

γοράς τών κτημάτων τών Μονών, ιδιαίτατα δε κατά τούς δυο προ τής 

Έπαναστάσεως τού 1821 αιώνας ΙΖ' καί ΙΗ . 

Κύρια αίτια τής δημιουργηθείσης άφορήτου ταύτης καταστάσεως ήσαν 
— πλήν τών καταδρομών και τών συνήθων φορολογιών: μηρίου, χαρατζίου 
καί τοπικών δοσιμάτων—πρώτον ή απρόβλεπτος καί διαρκής επιβολή πάσης 
φύσεως στρατιωτικών εισφορών ξηράς και θαλάσσης, ένεκα τής κατά πυκνά 
διαστήματα έμπολ,έμου καταστάσεως, εις ήν εύρίσκετο ή Τουρκία κατά τήν 
ίστορουμένην εποχήν. Δεύτερον διότι ή κεντρική οργανική μοναχική του 
Τόπου Διοίκησις, ή Λόντζα, έστερείτο τελείως ιδίων οικονομικών πόρων καί 
προσόδων, προς άντιμετώπισιν τών ως άνο) έκτακτων εισφορών και κατε- 

φευγε διά πάσαν ανάγκην εις σύναψιν δανείων με τοκογλυφικα επιτόκια και 
άνατοκισμούς παρ’ αλλοθρήσκων χρηματιστών καί κεφαλαιούχων — Τούρκων 
κατά τδ πλείστον καί Εβραίων. — Τά κεφάλαια δέ ταύτα παραμένοντα επί 
έτη ανεξόφλητα, λόγιο πτωχείας τών Μονών έδιπλασιάζοντο. Τρίτον αίτιον 
ήτο δ μετά ρουσφετίων άφαντάστων καταβαλλόμενος άγων τών ' Αγιορειτών, 

διά μέσου προσωπικοτήτων προς άνάκτησιν καί διατήρησιν τών ανατρεπο¬ 

μένων εκάστοτε προνομίων, ελευθεριών καί φορολογικών του Τοπου απαλ- 

?ναγών. Ή φιλότιμος αύτη προσπάθεια τών πατέρων, επί τού τομέως αυτού, 

ενθυμίζει εις τον μελετητήν τών αρχείων τον μύθον τού Σίσυφου. Κατά¬ 

λογος τών σωζομένων Τουρκικών εγγράφων μαρτυρεί δτι πολλάκις έκέρδι- 

σαν οί μοναχοί τάς υποθέσεις των, δι* υψηλών ορισμών, αλλα θεωρητικώς 
μόνον, διότι ουδέποτε έξέφευγον τών γαμψών ονύχων τών Θεσσαλονικέιον 
εξουσιαστών, οίτινες κατέστησαν τήν ζωήν τών πατέρων όντως μαρτυρικήν, 

διά τών ένεργουμένων απαγωγών, φυλακίσεων, βασανισμών, δι επιβολής 
προστίμων (τζερεμέδων) καί ουχί σπανίως δι* έρημώσεως τών έν Χαλκιδική 
μετοχίων τών Μονών, επί τή απλή καθυστερήσει φορου τίνος η αναφοράς 
πολίτου δήθεν άδικηθέντος, κατά διδασκαλίαν πάντως προς δημιουργίαν 

αφορμών. 

Τίποτε δεν έστάθη ικανόν διά νά λύτρωση τον Τόπον αυτόν τον ιερόν 

από τήν ανωτέρω συμφοράν καί από τό δέος τών αύξανομένων χρεών ή 
μενόντων εις τον αυτόν παρονομαστήν, ώς κακός δαίμων καί εφιάλτης. 
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Άνεκούφισαν όμως αυτόν πολλάκις ή στοργή τής Μητρός Μεγάλης του 
Χρίστου Εκκλησίας καί τό πολύτιμον από πάσης πλευράς ενδιαφέρον των 
έφοροεπιτρόπων αρχόντων Θεσσαλονίκης καί Κωνσταντινουπόλεως. Άθλη- 

τικώτατα μετά καρτερίας παραδειγματικής έπιον οί πατέρες τό πικρόν ποτή- 

ριον του λαχόντος αΰτοΤς κλήρου παρά του δυνάστου έκκενώσαντες αυτό 
μέχρι τρύγος. Τό μεγαλεΐον τής ευψυχίας καί αρετής των δείκνυται εν τούτφ, 

δτι κρύπτοντες τον ίδιον αυτών πόνον εγίνοντο παρήγοροι σύμβουλοι του 
επίσης στενάζοντος υπό τον ίδιον ζυγόν χριστιανικού έν γένει πληθυσμού, 

στερεουντες αυτόν εν τή πίστει καί εν τή έλπίδι εϊς τον Θεόν, παρά του 
οποίου οι Θρόνοι επιβραβεύονται. Έκτος τής εντατικής προσπάθειας των 
Μονών προς δημιουργίαν νέων πόρων, σπουδαίαν συνδρομήν συνεισέφερον 
εις τό κεφάλαιον τούτο οι άφιερωταί καί δωρηταί, μεταξύ των οποίων την 
πρώτην θέσιν κατέχει δ κατάλογος των Πατριάρχων καί Αρχιερέων. 

Εις πίστωσιν των ανωτέρω καταχωρώ παρά πόδας συγκεκριμένα περι¬ 

στατικά χρεών τού 'Αγίου "Ορους άναψέρων καί τον τρόπον άντιμετωπίσεως 
αυτών καί διανομής εις τάς είκοσι ίεράς Μονός κατ* αναλογίαν, ήτις έδη· 

μιοΰργησεν έν προκειμένφ μίαν άλλην ανίατον πληγήν, τήν τής διαφωνίας 
καί τής έριδος μεταξύ των. 

Πρώτη γνωστή μεγάλη κατανομή συγκεντρα)θέντων υπέρογκων τού 
Τόπου χρεών, είναι ή τού 1661. Κατ’ Απρίλιον τού έτους τούτου συνελ- 

θούσα ή «Μεγάλη Σύναξις», μεταξύ των άλλων ζητημάτων, άπεφάσισε καί 
τήν εξόφλησιν τού «υπέρογκου και άννποφόρον χρέους», οί'κοθεν εκ τών 

ένόντων, δι* έκποιήσεως τών έν τή Πολίχνη τών Καρυών (Πρωτευοΰση) 

Κελλίων. Ταΰταάνήκον πρότερον εις τήν δικαιοδοσίαν τού «Πρώτου», οΰτι- 

νος ό θεσμός ειχεν έκλεί-ψει πρό πολλού, τών δικαιωμάτων του καί τής εξου¬ 

σίας περιελθούσης εις τάς τρεις πρώτας μεγάλας Μονάς: Μεγίστης Λαύρας, 

Βατοπεδίου καί Ίβήρων, αΐ όποΐαι καί προέβαινον κατ’ έτος ή κατά μεγαλύ¬ 

τερα χρονικά διαστήματα εις τον διορισμόν «Γερόντων» έκ τών Μοναστη¬ 

ριακών αυτών αδελφοτήτων, ενίοτε δέ καί έξ άλλων Μονών εις τάξιν 
«Διοικητών και Κυβερνητών» τού 'Ιερού Τόπου Χ. 

Ή «ομόγνωμος» αύτη πράξις ληφθεΐσα παμψηφεί, έκρίθη ως ή μόνη 
δυνατή λύσις καί επομένως διετέθη τό προϊόν τής αξίας τών έκποιηθέντων 
κελλίων «τής Μεγάλης Μέσης» εις τάς Μονάς, προς άπόσβεσιν τών δανείων, 

ως εμφαίνεται εκ τού Πρακτικού. 

«Σνναθροιζομένης τής Μεγάλης Συνάξεως τον 'Αγίου 'Όρους τών τε 
Καθηγουμένου, σκευοφυλάκων τε και δικαίων, και προεστώτων πάντων τών 
Ιερών Μοναοτηρίων, διά τινων υποθέσεων τής μεγάλης Μέσης, άναφέραμεν 
δέ καί διά τό ύπέρογκον καί άννπόφορον χρέος όπου μάς έπανέβη. και βλέ- 

1 *Ίδε Αγώνες καί Θυσίαι, Άθήναι 1962, σ. 204. 
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ποντες πώς δεν είναι βολετόν μέ άλλον τρόπον νά έλευθερωθώμεν άποφασί- 

σαμεν άπαντες κοινή γνώμη όμοϋ και βουλή, δτι νά πωλήσωμεν τά κελλία 
τής Μεγάλες Μέσης, ήγουν τον Πρωτάτου, καί έτζι έστέρξαμεν άπαντες μι¬ 

κροί τε καί μεγάλοι διά νά έλευθερωθώμεν από τό νπέρογκον και βαρντατον 
χρέος. λωιπόν διά τούτο κοινή γνώμη καί βουλή τών πάντων τών κατά και¬ 

ρών ευρεθέντων προεστώτων πάντων κατ' άνομα :'0 καθηγούμενος τής Μεγ. 

Λαύρας Μισαήλ Ιερομόναχος. Ό Προηγούμενος Ναθαναήλ καί Σκευοφύλαξ. 

ό γέρων Ήσαιας. ό Βατό παιδιού προηγούμενος καί δίκαιος Παρθένιος Ιερο¬ 

μόναχος. καί 6 σκευοφύλαξ Μακάριος Ιερομόναχος. 6 γέρων Δανιήλ καί ό 
γέροον Βίκτωρ, καί ό γέρων Θεοφάνης ό τών Ίβήρων προηγ. καί Δίκαιος 
Σεραφείμ, ο σκευοφύλαξ Ίωάσαφ καί ό γέρων Διονύσιος έκ τον Διονυσίου, 

προηγούμενος καί δίκαιος Παρθένιος, καί ό γέρων Άζαρίας. ό τον Παντοκρά- 

τορος προηγ. Μάξιμος, καί 6 σκευοφύλαξ Θεωνάς. από τον Ξηροποτάμου 
Νικόδημος καί γέρων Μαλαχίας, ό Καθηγούμενος τον Κουτλουμουσίου, κυρ 
Ιωσήφ, καί ό Προηγ. Μακάριος, ό Παπά κυρ :Ιγνάτιος καί ό σκευοφύλαξ 
Γρηγόριος. έκ τον Δοχειαρίου ό σκευοφύλαξ κυρ Ιερεμίας, έκ τής Σίμωνος 
Πέτρας παπά κυρ * Ακάκιος, καί ό σκευοφύλαξ Αομετιανός, καί ό γέρων Φι- 

λήμων. ό καθηγούμενος τοϋ Άγιου Παύλου Τιμόθεος. 6 καθηγούμενος τον 
Ξενοφού κυρ Παρθένιος. ό δίκαιος από τό Ρούσικον κυρ Αρσένιος ό καθη¬ 

γούμενος από τοϋ Ζωγράφου κυρ Ιάκωβος Ιερομόναχος, καί ό Γέροιν Γερά¬ 

σιμος από τοϋ Φιλοθέον παπά Φιλάρετος, καί ό γέρων Γαβριήλ ό δίκαιος τοϋ 
Γρηγορών Στέργιος, καί δ γέρων Ιερεμίας, από τοϋ Έσφιγμένον ό γέρων 
Γεώργιος, από τοϋ Καρακάλλου προηγούμενος Φιλάρετος, από Κωνσταμονί- 

τον ό καθηγούμενος Μακάριος, από Σταυρονικήτα ό γέρων Σεραφείμ. 

"Οθεν ήμεϊς δλοι (οί) ύπογραφόμενοι, ιδία βουλή στ έργο μεν καί όμολο- 

γοϋμεν πώς τά έπουλήσαμεν τελείαν καί παντοτεινήν πώλησιν. καί νά έχουν 
τήν Διοίκησιν, καί κυβέρνησιν αυτιών, έκ τών τόπων τής μεγάλτης Μέσης, 

ήγουν τοϋ ϋδατος. δηλ^αδή τοϋ νεροϋ καί τών ξύλων, καθ' ά καί πρότερων, 

καθώς διαλαμβάνουν καί τά παλαιά γράμματα τοϋ Πρωτάτου καί αί Θέσεις. 

Τά δέ μοναστήρια νά μήν έχουν καμμίαν άνακάτωσιν. καί μηδείς τών μετα¬ 

γενεστέρων έξ ημών έκ τίνος μοναστηριού, έκ τής μεγάλης Μέσης βουληθεις 
νά ένοχλήση ή απαιτήσει καί νά πειράξη τά πεπραγμένα παρ' ημών, ή εί δέ 
καταφρονήση τις καί άθετήσει τά κυρωθέντα τών άνωθεν γεγραμμένων ή τών 
μεταγενεστέρων άφορισμένος έστω, καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος παρά 
τής αγίας όμοουσίου Τριάδος, έν τω νυν αίώνι καί έν τώ μέλλοντι, έχέτωσαν 
δέ καί τάς άράς τών άγιων τριακοσίων δέκα καί οκτώ Θεοφόρων 
τών έν Νίκαια μαρτυρησάντων, καί τών λ.οιπών αγίων καί Οικουμενικών 
Συνόδων, αί πέτραι καί ό σίδηρος λυθήσονται αυτοί δέ ούδαμώς, σχισθεισα ή 
γή καί καταπιεί αυτούς ώς ποτέ τον Δαθάν καί Άβειρών, τυμπανιαϊοι γ ενω¬ 

μένοι, καί ή μερίς αυτών μετά τοϋ προδότου Ιούδα έν τω νυν καί έν τώ 
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μέλλοντι αιωνι, καί εξ ημών πάντων εις τό άνάθεμα εστωσαν, οί μεταγενέ¬ 

στεροί αν διασείσωσί τό παρόν όμόγνωμον, καί εύλογοψανες γράμμα τον 

κώδικος». ( Κώδ. Ια, Ι.Κ., φ. 8α, άριθ. 16, κατά ,ζρξθ' μηνί Άπριλίφ). 

Ποιον τό συνολικόν ποσόν του χρέους τοΰτου, άγνωστον εισέτι. "Οτι 
δμως ήτο μέγα δείκνυται έκ του πλήθους των έκποιηθέντων κελλίων και εκ 
του δτι ή Ιερά Κοινότης (Λόντζα) δεν ήδυνήθη νά κράτησή διά τον εαυ¬ 

τόν της ούτε εν, μολονότι είχε πολλαπλάς άνάγκας, υπόχρεα» θείσα μετά 
τριακονταετίαν νά άγοράση οΐκόπεδον παρά τής Μονής Βατοπεδίου αντί 
800 γροσίων διά τήν οικοδομήν του πΰργου, παραπλεΰρως του πενιχροί) 
Συνοδικοί) (Κοινοί) δσπητίου - όντα) ( βλ. κεφ. Καταδρομών), ένθα διέμενον 
οΐ Έπιστάται (Ναζηρία), δ γραμματεΰς, δ Σκευοφυλαξ, δ Ζαμπίτης Χασεκή 
αγάς του Τόπου, δ μάγειρος και ή τοπική αυτών φρουρά εκ τεσσάρων ή 
πέντε σεϊμένιδων. 

Έκ τών αυτών πηγών πιστούται, δτι ή σημειωθείσα οικονομική κάμ- 

ψις τών Μονών αί δποΐαι ήγόρασαν τά κελλία αυτά — ασφαλώς διά νέων 
δανείων — διήρκεσεν επί τριακονταετίαν και πλέον, μο?ωνότι τά περισσότερα 
κελλία διετέθησαν επί καταβολή τής αξίας, ή καί επί ελαττον εις χειροτέχνας 
καί άλλους μονάχους, θάττον ή βράδιον, έξαρτηματικους πλέον αδελφούς 
αυτών. 

Τήν Μεγίστην Λαύραν, εκ τού οικονομικού εκείνου μαρασμού, άπήλ- 

λαξεν δ οίκειοθελώς παραιτηθείς τού Οικουμενικού Θρόνου Πατριάρχης 
Διονύσιος Γ' δ Βάρδαλης ( 1665-1693), έγκαταβιώσας εν αυτή καί δια- 

θέσας άπασαν τήν μεγάλην αυτού περιουσίαν υπέρ τής άποσβέσεως τών 
χρεών τής Μονής. Ή τού Βατοπεδίου επίσης περιέπεσεν εις χρέη μεγάλα 
και μή δυναμένη νά έκπληρώση ουδέ τάς συνήθεις αυτής υποχρεώσεις προς 
τό Κοινόν, έτυχε τής αδελφικής συναντιλήψεως τής Μεγάλης Συνάξεως, εξ 
αλληλεγγύης καί Ιδιαιτέρως τής Μονής *Ιβήρων ως δηλούται έκ τού επο¬ 

μένου χρονικού. 
(1693)· «Τό αυτό έτος διακοτώντας τον τόπον τών ροσών εις τήν μεγά¬ 

λην Βίγλαν, άμανατιέ, διά γρόσια φ' (500) χρεωστώντας και τών 3Ιβηριτών 
άσπρα οι Βατοπαιδινοι έσνμφώνησαν νά δώσουν τον αυτόν τόπον άπάνου εις 
τό χρέος τους, και έρχάμενοι εις τήν μεγάλην Συναξιν, έλογαριάσαμεν τον 
καιρόν κατά τήν ομολογίαν τών ρούσων μέ τών Βατοπαιδινών και εκατεβάσα- 

μεν από τά φ' (500) γρόσια τά ρ' (100) καί έμεινεν ό τόπος εις τό εξής διά 
ν (400) γρόσια Βατοπαιδινά. τά όποια έπιασαν οί Ίβηρίται απάνω εις τό 
χρέος τών Βατοπαιδινών. έδωσαν δέ οί Ίβηρίται καί έτερα γρόσια εκατόν εις 
τήν μεγάλην Μέσην, καϊέγινεν ό τόπος διά γρόσια φ' (500) απάνω είς τους 
Ίβηρίτες, νά κατεβάζωμεν τον χρόνον από γρόσια πέντε, και ώσάν τελειώ¬ 

σουν, νά μένη ό τόπος τής Μεγάλης Μέσης καί εδώσαμεν ομολογίαν μέ τήν 
Μεγάλην Συναξιν». (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. ρξ'). 
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«ενταυτώ τώ καιρώ ξεκλίνοντας ή Μονή τον Βατοπαιδίου, καί πέφτοντας 
είς χρέη μεγάλα καί κινδύνους, μήν έχοντας νά δίδουν τήν σιδο:σίαν των, 
κοινή γνώμη τής εχαρίσαμεν από τό χρέος όπου έχρεωστοϋ(σεν) εις τήν μεγά¬ 

λην Μέσην γρόσια ν' (400) καί πά?αν νά πλερώνον(ν) τήν σιδωσία τους είς 
τά ρ' (100) γρόσια, σώα από τον νυν καί είς τό εξής» 2. 

'Η Μονή Χιλιανδαρίου έτυχεν επίσης τών αυτών ευκολιών από μέρους 
τής Ίεράς Κοινότητος καί μάλιστα ένοχοποιήθη ή Μονή τής Μεγίστης 
Λαύρας διά τάς παραβλέψεις ταύτας. Άντιθέτως προς τάς τρεις ως άνω 
Μονάς ή Μονή τών Ίβήρων εύημερεΐ/Αναπτύξασα δέ τήν επικοινωνίαν της 
μέ τήν Ρωσίαν καί άποκτήσασα εκκλησίαν ένοριακήν έν Μόσχρ, τον "Αγιον 
Νικόλαον, καί καταστήματα εις τάξιν μετοχιού, πλουτεί συνεχώς μέχρι τής 
Έπαναστάσως τού 1821. Τούτο δείκνυται έκτου πλήθους τών έκ Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως άποστελλομένων πολιτζών εις τό κοινόν τής Μονής καί είς τούς 
χρηματίσαντας εκεί αδελφούς. 'Η οικονομική ευμάρεια αυτής συνάγεται 
επίσης καί έκ τών μεγάλων καταθέσεων Μονής καί αδελφών έπί μέρους εις 
τήν ίεράν Κοινότητα, καθ* ήν εποχήν πλεΐσται τών ιερών Μονών εΰρίσκον- 

ται σχεδόν έν διαλύσει, άναγραφόμεναι κατ5 έτος είς τον πίνακα καθυστε* 

ρουμένων οφειλών ( μπακία - κουσούρια ), τάς δποίας όφειλάς, ούχί σπανίως, 

άναδέχεται ή Κοινότης καί έξ αλληλεγγύης, ώς έλέχθη, αί δυνάμεναι τών 
ιερών Μονών. 

Έκ τής αυτής αυθεντικής πηγής (τού κώδικος 6, τού Αρχείου πύρ¬ 

γου, Ι.Κ.) μανθάνομεν δτι ευθύς μετά τήν «κατ αδρόμόν» τού αρματολού 
Τζεπέλη (πρβλ. κεφ. Καταδρομών) κατ’ ’Απρίλιον τού 1693 προς αίχμα- 

λώτισιν καί απαγωγήν τού Ζαμπίτου Χασεκή αγά τού Τόπου, καί τήν ύπ’ 

αυτού πυρπόλησιν τού Κοινοτικού οικήματος καί τής κατοικίας τού Μπέη, 

ή 'Ιερά Κοινότης καί πάλιν εύρίσκεται είς χρέη καθυστερούσα τάς προς τό 
Δημόσιον όφειλάς της, τών δποίιον ή άμεσος καταβολή διατάσσεται παρά 
τού Ότζακίου κατά τό έτος 1694. Έκτος τών δαπανών, είς τάς δποίας 
άναποφεύκτως δ Τόπος υπεβλήθη προς άνακαίνισιν τών πυρποληθέντων 
κατά τό προηγούμενον έτος, οί μοναχοί πιέζονται έπίσης καί έκ τών απαι¬ 

τήσεων πολεμικών εισφορών καί στρατιωτικών δαπανών, ύποχρεοΰνται δέ 
νά βαστάσουν καί πάλιν τό βάρος τών διαλυθεισών Μονών. Μία έκ τούτων 
είναι ή τού Κωνσταμονίτου, ήτις δεν ήδυνήθη νά άναβιώση μέχρι καί τού 
έτους 1724, ώς προκύπτει έκ τού γεγονότος δτι κατά τήν ένεργηθεΐσαν τό 

1 Τό στοιχεΐον ρ' τής συδοσίας Ί. Μ. Βαιοπεδίου νοητέον ενταύθα ή έπί τών 
767 αριθμών του γενικού πίνακος αναγωγής, ήτοι τό έπί τοίί αριθμού 100, καθορι- 

ξόμενον έκάστοτε άνάλογον τής Μονής είς τάς συδοσίας, οπερ περί τα τέλη τοϋ ΙΖ' 

αί. υπεβιβάσθη είς τον αριθμόν 80, έπί τοϋ αύτοΰ συνολικού άριθμοϋ 767 ή 769. 

Ή αντιστροφή τών δυο λέξεων συδοσίαι καί γρόσια είναι συνήθης διά τήν ίστορου- 

μένην εποχήν. 
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πρώτον κατά το έτος τούτο κτηματικήν καταγραφήν, άναφέρονται 19 Μοναί. 

Οι δυο Λαυριώται γέροντες Αυξέντιος και Γεδεών μετά του Διονυσιάτου 
Νεοφύτου (= Έπιστάται), οΐχινες μετέβησαν εις Κωνσταντινοΰπολιν διά 

τήν πληρωμήν του χαρατζίου, κατ’ εντολήν τής Συνάξεως προσεκλαύθησαν 
εις τον Αρχηγόν τής Ανακτορικής Φρουράς (Μποσταντζήμπασην) και 
έπέτυχον, τή εισηγήσει αΰτοΰ, τήν έκδοσιν παρά του Σουλτάνου φιρμανίου 
περί απαλλαγής του Τόπου εκ των αναγκαστικών εισφορών τής Θεσσαλονίκης 
«σαφαγγελντιλίκια, χαράρια καί γιορτιάρικα» καθώς επίσης «καί διά τά έρη¬ 

μα Μοναστήρια» νά μή πληρώνουν. Τά κείμενα έχουν ώς εξής: 

«μγ\δ' κατά δε τό εξωτερικόν ,αρε', έπήγαν οι γέροντες οτε Αυξέντιος 
Ααυριώτης, και Νεόφυτος Δ ιονυσιάτης, και έπλήρωσαν τό χαράτζι, 6μου και 
ό γέρο Γεδεών Ααυριώτης, μέ ,β γρόσια (2.000) χρέος τής Μέσης του Σα- 

τήρ Άλή, και ηυραν πέντε χρόνων τεμεσούτια άπαρτα, άνοικτά εις τήν μάνα 
και μέ μεγάλους κόπους ηυραν τους αγάδες, και έπήραν τά τεμέσούτια, και 
τά έπήγαν εις τον τευτερντάρη, έπήραν και τεμεσούτι από τον κατά τήν ώραν 
μποσταντζήμπασι, καί τό έμπουγιούρτησε και ό Βεζύρης. και τό έφεραν εδώ 
και είναι υπογραμμένο απέξω, οι αυτοί γέροντες μέ θέλημα τής Μέσης εκλα- 

ψαν διά τά βάρητα καί έδωσε γράμμα ό Μποσταντζίμπασις, και εις τό γράμμα 
απάνω εϋγαλαν φερμάνι, δτι πλέον σαφαγγελντιλίκια, καί γιορτιάρικα καί δια 
τά έρημα Μοναστήρια καί διά χαράρια πλέον νά μή δίδουν τά Μοναστήρια. 

Τό αυτό έτος χρεωστώντας ή Μέση τον Σατήρ Άλή αγά Μποσταντζί 
από αρχής γρόσια ω' (800), καί μετά ταϋτα έτερα... όπου έπλέρωσαν εις τον 
Μποσταντζίμπασι, καί έγιναν μέ τό διάφορον όλα γρόσια ,β (2.000) καί 
έπήγαν οί γέροντες ό Γεδεών Ααυριώτης, καί τά έπλέρωσαν, τον μποσταν- 

τζίμπαση όπου έγινε πληρομός (;) του 3Αλή αγά, καί τά έπλέρωσαν καί έπή¬ 

ραν τήν ομολογίαν, καί τεμεσούτι από τον Μποσταντζίμπαση. 

Τό αυτό έτος πηγαίνοντας ώς άνω οι αυτοί γέροντες καί πλερώνοντας τό 
χαράτζι, καί πέρνοντας τά τεμεσούτια, ωσάν τά έμπουγιούρτησεν ό Βεζύρης, 
άπέμεινεν ό γέρο Αυξέντιος ό Ααυριώτης διά τά τεσλεμάτια, καί τά έβγαλεν 
τά πέντε τεσλεμάτια τά παλαιά καί τό φετεινόν, όπου γίνονται έξη καί τά 
ήφερεν, έγιναν δέ έξοδα εις τήν αυτήν ύπόθεσιν των τεσλεματίων όλα γρόσια 
τξη’ {368) καί έξοδα τοϋ δρόμου γρόσ. θ’ (9), όλα γρόσ. τοζ’ (377). 

,αχ\ς' (1696) έπήγαν οι γέροντες ό γέρο Δανιήλ ό Ααυριώτης, καί ό 
γέρο Γεράσιμος ό Πετριώτης καί ό γέρο Βαρθολομαίος ό Δοχειαρίτης, μέ τό 
χαράτζη καί έπλέρωσαν καί έπήραν από εδώ νάχτι γρόσ. ,αωογ' (1873) καί 
έπήραν καί από τον Άχμέτ τοϋ Σατήρ * Αλή δανεικά γρόσια φ’ (500) διά 
πεντακόσια πενήντα, καί από τον κυρίτζη Γιαννάκη τον Καπί Κεχαγιά τής 
Βλαχίας γρόσια δανεικά ν' (400). καί τ' (300) γρόσια από τον Τζήλ Χασάνη 
καί τά μπιτήρτησαν, καί άπόμειναν από τά άσπρα τοϋ κρέατος χρέος γρόσια 
τ' (300) καί εις τό Κιρμπάση γρόσ. ρξς' καί άσπρα π (166:80) καί άπέ- 
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μεινεν ό γέρο Δανιήλ εις τήν πόλεν (ά)παντεχένοντας τον Προηγούμενοι1 τον 
Διονυσιάτην νά φέρη από τήν Βλαχίαν άσπρα νά πλερώση νά εξόφληση, καί 
νά πάρη τό τεσλεμάτι. έκράτησε καί μία βοϋλα, άν δέν προφθάσουν δγλήγορα 
τά άσπρα από τήν Βλαχίαν, νά κντάξη νά εύρη δανεικά νά έξοφλ,ήση. 

Άπάνου εις τούτην τήν ύπόθεσιν χρεωστώντας ή Μεγάλη Μέση τον 
Σατήρ ’Αλή τρεις χιλιάδες καί εκατόν όγδοήκοντα γρόσια (3180) έγιναν εις 
τό μιρι..., θέλοντας νά έλθουν τζαούσης βασιλικόν διά ταϋτα τά άσπρα, έσέβη 
εις τό μέσο(ν) καί ό Μποσταντζίμπασης, καί έστειλαν ένα χασεκή μαζυ μέ 
τους γέροντας μέ γράμματα, πώς διά τήν βίαν, καί τό όγληγορώτερον, νά τά 
δώσουν οί "Ιβηρίτες καί υστέρα νά τά μάσουν από τά Μοναστήρια, καί μήν 
ήμπορώντας οι Ιβηρίτες νά τά δώσουν όλα έσυμφωνήσαμεν όλωι κοινώς, καί 
έδωσαν οί 5Ιβηρίτες τά χίλια γρόσια δανεικά καί οί Λανριώτες, έδώσαμεν καί 
από διά ήμισυ σιδωσίας, καί έδώσαμεν καί έπήραμεν τά φερμάνια καί ταις 

τρεις όμολογίαις καί έξωφλήσαμεν. { Κώδ. β, Ι.Κ., *Αρχεΐον πΰργου, σελ. ε')· 

,αχ\δ' (1694) έν μηνί Μαίου ιβ’ (12) έπληρώσαμεν ή μεγάλη Σνναξις 

μίαν ομολογίαν τοϋ Παναγιωτάτου Γέροντος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, 

κυρίου Διονυσίου, διά τοϋ Προηγουμένου καί Σκευοφύλακος κυρ Νικηφόρου 
Ααυριώτου γρόσια σλθ' (239) καί έλάβαμεν τήν ομολογίαν. 

3 Ηλθαν από τό μηρί διά τό χρέος τοϋ Τοπάλ * Αλή μέ φερμάνι καί έδώ¬ 

σαμεν από δύω ήμισυ σνδοσίαις καί γρόσια ,α (1000) οι 3Ιβηρίτες, καί σκε 
(225) οί Ααυριώτες καί υ' (400) οί Χιλιαντρινοί δανεικά καί έδώσαμεν καί 
έπήραμεν ταϊς όμολογίαις καί εξοφλήσαμε τό χρέος τοϋ Τοπάλ Άλή». ( Ένθ* 

άνωτ., σελ. τβ'). 

Τό δτι μικρόν σχετικώς χρέος 3*5 χιλιάδων γροσίων προεκάλεσε μίαν 
τοιαΰτην ανησυχίαν εις τούς ιθύνοντας, ώστε νά μή δύναται ούδ* αυτή ή 
Μονή τών Ίβήρων νά εξόφληση τό χρέος τού Τόπου, είναι σαφής ένδειξις 
τής γενικής κακοδαιμονίας, ύφ* ής κατετρύχοντο οϊκονομικώς άπασαι αί ϊεραι 

Μοναί τού 'Αγίου "Ορους κατά τήν εποχήν ταΰτην. Έν τοΰτοις αϊ ανωτέρω 
καταστάσεις δύνανται νά θεωρηθούν απλώς τό προοίμιον του μεγάλου δρά¬ 

ματος τού Τόπου κατά τον επόμενον αιώνα, δμοιον τού οποίου δέν έχει νά 
επίδειξη ή χιλιετής ιστορία του. Προτάσσω τούτου περιστατικά μικροτέρας 
φύσεως και επιπλοκής, έκ τών όποιων τό πρώτον διηυθετήθη επιτυχώς, τό 
δεύτερον δμως άπετέλεσεν τήν αρχήν τού μεγάλου χρέους, διότι τά δάνεια 
αυτού έμειναν ανεξόφλητα. 

Κατά τό έτος 1724 ό Επιστάτης (Ναζήρης) Τιμόθεος Ααυριώτης 
συνεκάλεσε τήν Σύναξιν εν ΚαρυαΙς διά τό χρέος' ύπελογίσθη δέ τούτο εις 
Ιβδομήκοντα καί πλέον πουγγεία ήτοι γρόσια 35.108, τά όποια κατ* αναλο¬ 

γίαν διενεμήθησαν εις τάς Μονός καί άπηλλάγη ή 'Ιερά Κοινότης τού χρέους 
τούτου, εύχηθεΐσα, όπως μή περιέλθη εφεξής εις παρομοίαν δυσάρεστον 
κατάστασιν χρεών. Ιδού τό ιστορικόν: 
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«'Επί έτους ,αψκδ' (1724) γενομένης Σννάξεως εγινεν αναγωγή διά τό 
χρέος τής Κοινότητος πασών των Μοναστηριού, διά την οποίαν ύπόθεσιν εξε¬ 

τάζοντας εύρέθη τό χρέος δλον τής Κοινότητος πουγγεϊα ο' ήγουν έβδομή- 

κοντα και γρόσια ρη' (108) τά όποια αύτα τα εμοιρασαν και επήρεν το καθεν 
Μοναστήριον τό εϊτι τον εννχαινεν, και χρέος εις την Μέσην δεν άπέμεινεν. 

άμποτες ο Θεός νά δώση πλέον εις τοιαύτην κατάστασιν νά μην έλθουμε πλέον 
και έγράψαμεν τό παρόν εις ένθύμίσιν. — Τά όποια άνωθεν γεγραμμένα πουγ- 

γεΐα ήτον επιστάτης 6 προηγούμενος κυρ Τιμόθεός εκ τής Λαύρας, και εσνναξε 
τά παρόντα καί τά έμοίρασεν καί έδωσεν τον λογαριασμόν όλης τής Κοινότη- 

τος καί δεν άνάμεινεν πλέον εις την πανοσιότητά τον τίποτες από τά άνωθεν κ 

(Κώδ. 6, Ι·Κ., σελ. ιζ')· 
Μετά εικοσαετίαν περίπου, κατά Μάϊον και Ιούλιον του έτους 1743, 

έπεβλήθη τω Τόπψ αναγκαστική στρατιωτική εισφορά από τούς Θεσσαλονι- 

κεΐς έξουσιαστάς εκ γροσίων 2.799, δι ενισχυσιν του Βιλαετιού και σεφερ- 

λίδια διά καμήλας καί μπελτάρια καί δι* ερευνάν των εκκλησιών. 

«Μαΐον 13 καί ’Ιουλίου 7 

εις βιλαέτ χάρτζι καί σεφερλίδικα. 

εϊδομεν καί τους τεσκερέδες καί έστω εις ένθύμίσιν 
νά ζητούνται τον κάθε χρόνον παρά των Γερόντων 

έτι εις σεφερλίδια έδώσαμεν. 

εις σε καμήλαις καί μπελτάρια. 

εις τό μπονγιουρτή τον μονσελημη. 

εις τό τεντήσι των εκκλησιών. 
Σούμα χιλιάδες .... 

(Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. λε'). 

Προσετέθη δέ κατά Σεπτέμβριον τού αυτού έτους τό απρόοπτον τής 
καταδρομής «εξ αίτιας του άποθανόντος πρώην Σόφιας Αναστασίου» (βλ- 

χεφ. Καταδρομών), υποχρεωθείσης τής Ίεράς Κοινότητος να κατάβολη 
πρόστιμον 20.000 γροσίων τής εποχής εκείνης πλέον των είρημένων στρα¬ 

τιωτικών δαπανών καί των διατεταγμένων φόρων τού Δημοσίου, μηριού 
χαρατζίου καί τοπικών. Τά ποσά ταύτα έξευρέθησαν διά δανείων εξωτερι¬ 

κών παρά των Γερόντων (επιστατών) Νεκταρίου Λαυριώτου, Μητροφά- 

νους Βατοπεδινού καί Διονυσίου Ίβηρίτου. (Ίδε αναλυτικώς ταύτα εις τρείς 
πίνακας εν κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. κδ' έως λβ')· Μεταξύ τών δανειστών άναφέρον- 

ται: δ Σταματάκης αδελφός τού αγίου Βέροιας, ο Αντωνακης Μπονάτζιος 
Σκυριανός, δ Μανόλης Λοΐζου, δ Ιωάννης Καραμούζης, δ Θεσσαλονικεύς Κυ- 

ρίτζης Γεωργούδης, δ γνωστός Εβραίος Άσέρης, 6 δμολογίαι Τούρκων^ κ.ά. 

Εις τήν περίπτωσιν ταυτην πλήν τών τριών πρώτων Μονών: Μεγίστης 
6 - 6 -1963 
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Λαύρας, Βατοπεδίου καί Ίβήρων, άπασαι αί λοιπαί δεν ήδυνήθησαν νά 
εξοφλήσουν καί επομένως έμεινε χρεωμένη ή Κοινότης μέ τά συναφθέντα 
δάνεια 25.000 περίπου γροσίων. "Εκτοτε τά χρέη αυξάνουν άλματωδώς, 
παρ’ δλας δέ τάς καταβληθείσας προσπάθειας τού Τόπου, τής Μεγάλης τού 
Χριστού Εκκλησίας καί τών Αρχόντων έφορων τού Οικουμενικού Πατριαρ¬ 

χείου καί τού 1 Αγίου "Ορους, δ Τόπος δεν ήδυνήθη νά άναλάβη οίκονομι- 
κώς μέχρι τής μεγάλης Έπαναστάσεως 1821 καί πέραν αυτής. 

Μεταξύ τών μέτρων τά δποΐα ελήφθησαν δργανικώς προς συγκράτησιν 
τής καταστάσεως καί διακυβέρνησιν τού Τόπου κατά τήν περίοδον ταυτην 
ήτο καί ή κατά τό αυτό έτος ληφθεΐσα άπόφασις (1743) υπό τών τριών 
προκρίτων Μονών περί αύξήσεως τής θητείας τών παρ* αυτών διοριξομένων 
«Γερόντων» ( Επιστατών) από ενός έτους εις τρία : «...άποφασιστικώς διορί- 

ζομεν, ϊνα μέ έκλωγή καί κοινή ψήφω τών προεστώτων πάντων, τών τριών 
δηλαδή Ιερίνν Μοναστηριού, Λαύρας, Βατό παιδιού καί Τβήρων νά εκλέγουν 
τον δόκιμον καί πρακτικόν καί θεοφοβούμενον, νά τον στέλλονν εις τήν Μέ¬ 

σην κατά τήν συνήθειαν αποφασίζοντας μέ πατροπαράδοτον ορον, νά στέκων- 

ται καί οί τρεις διοικηταϊ καί κυβερνήται τών υποθέσεων του ’Όρους εις 
τρεις ολοκλήρους χρόνους, πορευόμενοι εν φόβω Θεού κλπ.». (Κώδ. 6, Ι.Κ., 

σελ. λη'). 

Ή άπόφασις αύτη ΐσχυσε επί τεσσαρακονταετίαν, ενίοτε μάλιστα ή 
διάρκεια τής δρισθείσης τριετούς θητείας ήτο μεγαλυτέρα. Πληροφορούμεθα 
π.χ. ότι δ Ναζήρης Προηγούμενος Κύριλλος Δοχειαρίτης διετέλεσεν εις τήν 
αρχήν επί μίαν συνεχή έπταετίαν 1771 - 1778, μετά συμπρακτόρων «γερόν¬ 

των» έκ τών τριών πρώτων Μονών. Τούτους διεδέχθησαν πέντε γέροντες 
ε!ς τήν Επιστασίαν. (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 5, 65, 140, επικεφαλίδες έν αρχή 

ληψοδοσιών). 

Ποΐαι αί διακυμάνσεις τού χρέους μιας τριακονταετίας ήτοι μέχρι τού 
1773, δτε άρχονται τά σωζόμενα εις άρίστην κατάστασιν διαχειριστικά 
βιβλία τής Ίεράς Κοινότητος, είναι άγνωστον. Ενδέχεται τά έλλείποντα 
βιβλία νά εύρίσκωνται είς τά αρχεία τών Μονών : «1824 Σεπτεμβρίου 30 

εύραν τό παρόν ενταύθα εις τό μετόχων τού Τίμιου Προδρόμου, παρά τίνος 
εφέρθη έκεΐθεν ούκ οϊδα. ίσως διά τού Χιλανδαρινού Συνεσίου τού δντος 
Πρωτεπιστάτου εις τον αυτού χρόνον τής αποστασίας. Ναθαναήλ προηγούμε¬ 

νος Λαύρας». (Κώδ. Δ', σελ. 1. Κατάστιχον ληψοδοσιών 1813- 1820). 

Κατά τήν ένιαίαν έπιστασιακήν διαχείρισιν τού προηγουμένου Κυρίλ¬ 

λου Δοχειαρίτου καί τών γερόντων Γαλακτίωνος Λαυριώτου καί Αρσενίου 
Ίβηρίτου από 15 Μαΐου 1773 μέχρι 15 Μαΐου 1775, τρίτη καί τετάρτη 
Ιπιστασία τού ειρημένου Κυρίλλου, οί δανεισταί ανέρχονται εις τον σεβα¬ 

στόν αριθμόν τών διακοσίων δγδοήκοντα τριών, δ τόκος 12-20%, τά δέ 
έξοφλο ύ με να, τόκος κατά τό πλεΐστον καί μέρος κεφαλαίων, ανέρχονται εις 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΈΤί* ΑΒ’ 15 

γρόσια 1.903 

» 145:40 

» 500 

» 180 

» 65 

» 2.799». 
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γρόσια 47.158.Ό κατάλογος είναι λίαν χρήσιμος διά τήν ονοματολογίαν καί 
τας λεπτομέρειας αυτού, ενδεικτικός δέ των εύπορούντων τής εποχής ήμετέ- 
ροιν καί ξένων. 

* Αγώνα τραχύ ν καί αδυσώπητου άντικρύζει κανείς μελετών τάς σελίδας 
τού βιβλίου τούτου καί τά έγγραφα τής εποχής, μέ τάς δυσκολίας των γε¬ 

ρόντων προς εξεύρεσιν κεφαλαίων μέ μικρότερον επιτόκων από ομογενείς 
και ομοθρήσκους προς αποσβεσιν τών ξένων κεφαλαίων καί αποφυγήν τών 
ένεργουμένων κατά πυκνά διαστήματα επιδρομών τών «πασαλίδων» καί απα¬ 

γωγών τών Επιστατών καί οικονόμων τών μετοχίων εις Θεσσαλονίκην. 

Διαρκώς περιφέρονται προεστώτες διά τήν εξεύρεσιν δανείων εις πόλεις και 
χωρία τής Χαλκιδικής, αλλ ο έλεγχος τού χρέους φαίνεται δτι έκφεύγει πλέον 
τών χειρών τής διαχειριστικής Αρχής, καθόσον εις τά υφιστάμενα μεγάλα 
βάρη διαρκώς έπιρρίπτονται αναγκαστικοί, στρατιωτικοί κατά τό πλεΐστον, 

είσφοραι. Κατα την ανωτέρω διετίαν 1773- 1775, ή Επιστασία ύπεχρεώθη 
νά καταβάλη τετράκις σεφέρ ΐμτάτι εκ γροσίων 5.035 : 45 + 4.969 : 90 + 

5.849 + 5.098 = 20.987 συνολικώς, συνεχίζεται δέ ή τοιαύτη εισφορά εις 
ολας τάς έποχάς, παρά τάς καταβαλλόμενος προσπάθειας τού Τόπου περί 
απαλλαγής. (Κώδ. 5, σελ. 20, Άρχεΐον πύργου). 

Ή στάθμη τού χρέους, άν κρίνη κανείς έκ τού κεφαλαίου «έξοδα εις 
τοκους» > φαίνεται κατερχομενη. Τον Μάϊον τού 1775 πληροόνονται γρόσια 
30.937, τον Ιούνιον τού 1776 εις γρόσια 33.731, τον Ιούνιον τού 1777 

εις 25.043, τον δε Ιούλιον τού 1779 εις 23.337:40, μετά τινων αποσβέ¬ 

σεων κεφαλαίων. (Κώδ. 5, σελ. 74-82, 111- 124, 153- 156, 198-208). 

Ύπολογιστικώς εύρίσκομεν δτι μέρος τού χρέους, ήτοι τά εν ταΐς Ήγεμο- 

νίαις συναφθέντα δάνεια έχουν άναλάβει οί ηγούμενοι τών Τριών Ιεραρχών 
καί Κοτροτζανίου διά συμβάσεως, πληρώνοντες εκ τών ετησίων ενοικίων 
τούς τόκους. Τό χρέος άναφέρεται πάντοτε είς τά βιβλία λεπτομερώς εις ειδι¬ 
κόν κεφάλαιον. 

Μία τόσον θλιβερά καί δύσκολος κατάστασις ήτο επόμενον νά έχη καί 
έσωτερικώς άνάλογον αντίκτυπον καί επακόλουθα. Αί τρεις πρώται μεγάλαι 
Μοναι έν συναισθήσει τής ιδιαιτέρας αυτών ευθύνης εις τά τής διακυβερ- 

νησεως τού Γοπου ευρεθησαν εις την ανάγκην νά απευθύνουν ύστάτην έκ- 

κλησιν προς άπαντας τους μοναχούς, καλούσαι αυτούς εις συναγερμόν καί 
συναντιληψιν προς αντιμετωπισιν τού κινδύνου από κοινού, «έγέρθητε} <5ια- 

ναστητε, νπερμαχήσατε, σαλπίσατε κυκλφ πόσης κορυφής καί κέλλης και 

εκκλησίας επικουρίαν και βοήθειαν». Τό κείμενον, αν καί άκρως παραστατι¬ 

κόν τού πρωτοφανούς οικονομικού αδιεξόδου τού Τόπου (προφανώς συνε¬ 

πείς- τών επαναστατικών κινημάτων επί Αύτοκρατείρας Αικατερίνης, άναχω* 

ρήσεως εξ άγιου Όρους τού Πατριάρχου Σεραφείμ, δράσεως τού Λάμπρου 
Κατσοννη κλπ.), φαίνεται δτι δέν εΰρεν άπήχησιν παρά τοίς έξαρτήμασιν 
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ιδίως, τά όποια δέν έδέχοντο επ* ούδενί λόγω νά συμμετάσχουν είς τά προ- 

κύπτοντα καί επιβαλλόμενα παρά τών έξουσιαστών πολεμικά έξοδα, ρουχου- 

σίων, ΐστηρά, σεφέρ ίμτατίου, παξιμαδιού διά τά πλοία καί άλλα. Τό απο¬ 

τέλεσμα ήτο νά παραιτηθούν αΐ τρεις Μοναι τού προνομιακού δικαιώματος 
διορισμού παρ* αυτών διαχειριστικής Αρχής, τής Πέρας Επιστασίας. 

«ημείς και καλά νά που σάς τά λέγομεν και άποφασίζομεν, πώς άλλο δεν 
ήμποροϋμεν μοναχοί μας νά τραβίξωμεν τά κακά του ’Όρους» διότι — εξη¬ 

γεί— έφθασαν είς τέλειον γονατισμόν1. Μετ’ ου πολύ τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον παρεδέχθη τήν ανάγκην μεταβολής τινός, θέσπισαν τφ 1783 

διά σιγιλλίου τού Πατριάρχου Γαβριήλ τού Δ', δπως τήν Επιστασίαν ανα¬ 

λαμβάνουν εκ περιτροπής αί είκοσι Μοναί, διαιρεθεΐσαι είς πέντε τετράδας. 

Παρά τά ύποστηριζόμενα υπό τού μακαρίτου Χριστοφόρου Κτένα, τό 
μακροχρόνιον τής Επιστασίας τού Προηγουμένου Κυρίλλου Δοχειαρίτου 
δέν φαίνεται νά συνετέλεσεν είς άξιόλογον τινά έπωφε?νή τροπήν τού οικο¬ 

νομικού προβλήματος τού 'Αγίου Όρους κατά τό διάστημα 1771 - 1778, 

ασφαλώς ένεκα τών αντίξοων περιστάσεων τής εποχής. Βάσιμοι ελπίδες προς 
διευθέτησιν παρέχονται άμα τή άναλήψει τής πενταμελούς εκ «γερόντων» 

Επιστασίας, υπό τών: Παντελεήμονος Λαυριώτου, Ανθίμου Βατοπεδινού, 

Σεραφείμ ’ίβηρίτου, Διονυσίου Ξηροποταμινού καί Χρυσάνθου Ζωγραφί- 
του, κατά Ιούλιον τού 1778 μέ γραμματέα τού Κοινού τον διδάσκαλον Δα¬ 

μασκηνόν Ηβηρίτην. (Κώδ. 5, Ι.Κ., σελ. 183). Ό Λαυρκότης Παντελεή- 

μων καί ό Σεραφείμ Ηβηρίτης συνεχίζουν μόνοι τήν Επιστασίαν καί κατά 
τό επόμενον έτος μέχρι 15 Αύγουστου, έπεξέτειναν δέ ταύτην μέχρι 1 

Όκτωβρίου τού 1779. (’Ένθ’ άνωτ., σελ- 221-287). 

Τήν 6 Δεκεμβρίου τού 1778 τήν Επιτροπήν εν Κωνσταντινουπόλει 
άνέλαβον ό Λαυριώτης προηγούμενος Παρθένιος καί ό Βατοπεδινός γέρων 
"Ανθιμος. (’Ένθ* άνωτ., σελ. 253-254). Είς τούτους έχορηγήθησαν εκα¬ 

τόν είκοσι γραμμάτια ενσφράγιστα, έν λευκφ, μέ τήν εντολήν έξευρέσεως 
νέων δανείων έν Κωνσταντινουπόλει μέ μικρόν κατά τό δυνατόν επιτόκων 
προς αποσβεσιν τών εν Θεσσαλονίκη τοκογλυφικών δανείων. (“Ένθ* άνωτ., 
σελ. 267). 9Από τά γραμμάτια ταΰτα (μπεγιάζια) έχρησιμοποιήθησαν ένε- 

νήκοντα τέσσαρα καί είσεπράχθησαν 122.650 γρόσια συνολικώς εξ ών αί 
100.000 γρόσια άπεστάλησαν διά συναλλαγματικών (πολιτζών) είς Θεσσα¬ 

λονίκην, προς απαλλαγήν τών1 Αγιορειτών έκ τών δεινοπαθημάτων, τά όποια 
ύφίσταντο παρά τών Εβραίων χρηματιστών, συνεπείφ ληξιπροθέσμων γραμ¬ 

ματίων. (’Ένθ’άνωτ., σελ. 268). Τό υπόλοιπον τών συναφθέντων νέων 
δανείων καί δσα άπεστάλησαν δΓ έμβασμάτων εις τούς δύο είρημένους επι¬ 

τρόπους τής Κωνσταντινουπόλεως διετέθη εκεί είς τόκους παλαιού καί νέου 

1 Πρβλ. Γ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον νΟρος, Άθηναι 1903, σελ. 152- 155. 
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χρέους γρόσ. 14.809, εις χαράτζια 29.184, εις τό μηρίον 17.658, ε!ς διά* 

φορά έξοδα ιών επιτρόπων επί ένάμισυ έτος 4.008, εν μηνιαΐον τοΰ μεγά¬ 

λου Δραγομάνου 625 γρόσια, έξωφλ,ήθη δέ και το δάνειον του άγιου Νεο- 

καισαρείας εκ γροσίων 11.000. {’Ένθ’ άνοη., σελ. 268). Λογαριασμόν έπ'ι 
186.000 γροσίων συνολικώς απέδωσαν οί επίτροποι την 12 Ιουνίου 1780 

και έκ δευτέρου κατά Φεβρουάριον τοΰ 1781 διά ποσόν 42.000 εις τούς 
απεσταλμένους έξάρχους παρά τής Κοινότητος, σκευοφύλακα Φιλόθεον Βα- 

τοπεδινόν, προηγοΰμενον Κοσμάν Ίβηρίτην καί γέροντα Διονύσιον Ξηρό* 

ποταμινόν, πραγματοποιήσαντες από κοινού διαφωτιστικήν έπ'ι τοΰ ζητήμα¬ 

τος κατάστρωσιν των χρεών, έφ’ ής στηρίζονται τά παρόντα. Γενικώς τά 

χρέη κατά τούς χρόνους τούτους έχουν ώς έξης : 

«1) Παλαιόν χρέος τό οποίον ενρον οί όνο επίτροποι έν 
Κωνσταντινονπόλει.γρόσ. 59.068 

2) Νέον χρέος συνομολογηθέν υπό Παρθενίου και Άνθι¬ 

μον έν Κωνσταντινονπόλει. » 122.650 

3) Χρέη έν Άγια) "Ορει μέχρι Θεσσαλονίκης πρώτης 
' Οκτωβρίου 1780 . » 90.802 

4) Κεφαλικόν χρέος Βλάχομπογδανίας (παλαιόν) ... » 114.000 

5) Ενός Βρέτα Βραστινον δάνειον .  . » 150 

δλον τό χρέος τον Άγιον "Ορους » 386.670». 

(“Ένθ’ άνωτ., σελ. 284). 

Τόσον οϊ Επίτροποι Παρθένιος και "Ανθιμος κατά τάς έπαφάς και 
συνομιλίας των μετά των έν Κωνσταντινουπόλει αρχόντων, όσον και οΐ 
μετά ταΰτα άφιχθέντες έξαρχοι Φιλόθεος, Κοσμάς και Διονύσιος, παρέστησαν 
εις την Εκκλησίαν καί τούς εφόρους την οίκτράν οικονομικήν κατάστασιν 
τοΰ Τόπου, όδηγήσασαν είς έγκατάλειψιν μερικών Μοναστηρίων μέ κίνδυ¬ 

νον καί τών υπολοίπων καί ήξίωσαν θερμώς «στήσαίτε και άναχαιτήσαι το 
δεινόν». Τούτο έγένετο, θεωρητικώς τουλάχιστον, κατά Ιούνιον τού 1783 

διά τής έκδόσεως τοΰ Πατριαρχικού σιγιλλίου Γαβριήλ τοΰ Δ', προσυπο- 

γραφομένου καί υπό τών Μητροπολιτών : Εφέσου Σαμουήλ, Ήρακλείας 
Μεθοδίου, Κυζίκου Αγαπίου, Νικομήδειας Γερασίμου, Χαλκηδόνος Παρ¬ 

θενίου, Δέρκων Άνανίου, Καισαρείας Ιγνατίου, Σερρών Ματθαίου καί 
Δράμας Γρηγορίου. (Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 105-109), 

Μεταξύ τών σωτηρίων αποφάσεων καί κατευθύνσεων, τάς οποίας δίδει 

τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον διά τών δεκαοκτώ κεφαλαίων τοΰ σιγιλλίου 
τούτου, προς καλήν κατάστασιν καί διοίκησιν τοΰ "Ορους, τή συναινέσει 
τών «ενδοξότατων και ενγενεστάτων αρχόντων καί Επιτρόπων τον Κοινού 
της του Χρίστον Μεγάλης Εκκλησίας καί τής Κοινότητος του Άγιου "Ορους», 
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είναι καί ή σταθεροποίησις τοΰ θεσμού τής Επιστασίας, διατηρούμενου 
μέχρι σήμερον, δΓ εκλογής έκ περιτροπής κατ’ έτος τεσσάρων επιστατών έκ 
τών είκοσι Μονών, τοΰ πρωτεπιστάτου εκλεγόμενου έκ τής πρόπης πεντά- 

δος καί ή διαίρεσις τής Κοινής σφραγΐδος εις τέσσαρα τμήματα, ισάριθμα 
τών Επιστατών. Ή έκδίκασις τών διαφορών νά γίνεται υπό τών επιτό¬ 

πιων Αρχών κατ’ εφεσιν δέ υπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, άποφευ- 

γομένης τής προσφυγής τών διαφερομένων είς τά έξωτερικό δικαστήρια 
(Τουρκικά). Ή αποπομπή τοΰ λαϊκού στοιχείου κ.ά. δίκαια, «εύλογά τε 
καί χρήσιμα καί άναγκαϊα... προς ευνομίαν ευταξίαν τε καί ενκοσμίαν καί 

δλως προς κοινόν δψελος άφορώντα τοΰ άγιωννμον τούτον "Ορους». 

'Ως προς τό οικονομικόν μέρος, ήτοι τό έπίμαχον ζήτημα, έθεσπίσθη 
τά περισσεύοντα χαρατζοχαρτία — ήσαν δέ ταύτα περί τά 650, επί συνόλου 
3.000 — νά έπιδιανέμωνται κατ’ αναλογίαν, διότι ήσαν έκ τών κυρίων αιτίουν 
έπισωρεύσεως χρέους είς τό Κοινόν. Επίσης τά πρόστιμα (τζερεμέδες ) νά 
ρίπτιονται κατ’ αναλογίαν τών λοιπών δοσιμάταιν επί τοΰ μοναχικού πλη¬ 

θυσμού. Εις τάς καταδρομάς, «αν σνμβή τις κατά τίνος Μοναστηριού, σννε- 

παίρεσθαί τε καί βοηθείν αυτό πάντα τά λοιπά Μοναστήρια». Οί κελλιώται 

έκτος τοΰ ταχριρίου καί χαρατζίου νά δίδουν κατ’ έτος είς τό κοινόν δόσι- 
μον 7.000 γρόσια. Οί δέ σκητιώται, οϊτινες περιεφέροντο εν τφ κόσμΦ προς 
συλλογήν βοηθημάτων, νά παραδιοσουν τάς σφραγίδας των είς τήν Ίεράν 
Επιστασίαν καί νά μή έξέρχωνται τοΰ "Ορους άνευ άδειας. Αί οϊκονο- 

μίαι έκάστου νά δανείζωνται εφεξής εντός τοΰ "Ορους επί τόκφ> 8% καί νά 
αποσύρουν άπαντες τάς έν τφ κόσμω καταθέσεις των. Τέλος νά ελέγχωνται 
αί διαχειρίσεις τών «μικρών μοναστηρίων» καί νά θεωρούνται τά βιβλία 

αυτών παρά τής Ίεράς Επιστασίας. 

Πλήν τών άναφερομένων είς τάς Μονάς διατάξεων, αίτινες έφηρμό- 

σθησαν πιστώς, στηριχθεισών τών υπό διά?>υσιν Ί. Μονών Κωνσταμονί- 

του, Ρωσικού, Έσφιγμένου κ ά. τή έπεμβάσει τής Ίεράς Κοινότητος, καθώς 
καί διά τής έκδηλουμένης πάντοτε αλληλεγγύης προς τάς δεινοπαθούσας 
Μονάς εκ καταδρομών, θεομηνιών, επιδημιών καί λοιπών συμφορών, άπα- 

σαι αι λοιπαί διατάξεις ιδίως αί άναφερόμεναι είς τά Εξαρτήματα έτέθη- 

σαν έπί μακρόν είς τό πλαίσιον τής θεωρίας, ΐσχυσαν όμως μετά ταΰτα 
προϊόντος τοΰ χρόνου. Οί κελλιώται άντέταξαν άρνησιν άναγνιορίσειος άλλης 
τίνος οικονομικής ΰποχρεώσεως πλήν τών έν τοϊς ομολόγοις έγγράφοις αυτών 
άναφερομένων καί παρά τον έκδοθέντα άφορισμόν τής Εκκλησίας κατά τό 
επόμενον έτος 1785, άναγνωσθέντα είς τό Πρωτάτον υπό τοΰ πρώην Λυχνι* 

δών Γρηγορίου (Ίβηρίτου), έμειναν αμετάπειστοι έπί εικοσαετίαν ταλαιπω- 

ρήσαντες τάς Άρχάς, καταλήξαντες μάλιστα καί είς πραξικόπημα κατά τό 
έτος 1805. Έξ άλλ,ου οΐ σκητιώται μόλις τον Φεβρουάριον τού 1821 παρη- 

τήθησαν τών άνευ άδειας ταξιδίων αυτών έν τφ κόσμΦ, ύπογράψαντες από 
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κοινού δήλωσιν. (“Αρχεΐον Μεγίστης Λαΰρας). Ή δέ άπομάκρυνσις των 
λαϊκών εξ 'Αγίου “Όρους ουδέποτε έπραγματοποιήθη, καίτοι τό 1790 εκ 
δευτέρου υπεγράφησαν ομοψωνητικά έγγραφα της Συνάξεως, επανελήφθη δέ 
ή άπόφασις καί μετά την Έπανάστασιν επίσης άνωφελώς. 

Του πατριαρχικού τοΰιου σιγιλλίου, έπέχοντος θέσιν Τυπικοΰ, ήτοι 
Κανονισμού, δίδω κατωτέρω τον πρόλογον διαφωτιστικόν περί τής τότε κρα- 

τοΰσης καταστάσεως καί του κίνδυνου τον οποίον διέτρεξε τό "Αγιον “Όρος. 

αΓαβριήλ ελεώ Θεόν 3Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
και ΟΙκονμενικός Πατριάρχης 

Έχρήν μεν πάλαι τεθεϊσθαι καί έκκεϊσΟαι όρους καί τάξεις, καθόις διοι- 

κονμενοι, ταγέ ως είπε ϊν πολιτικά, οϊ κατά τό άγιώνυμον *'Ορος τοϋ ’Άθωνος 
όσιωτατοι πατέρες, μοναστηριακοί τε και άλλοι, ών μέν είχον αγαθών, ονκ 
&ν έν στερήσει έγένοντο, άπηλλαγμένοι δ' αν ήσαν κακών, οϊς ήδη έλαθον 

περιπεσόντες. έπεϊ δέ ονκ εϊδομεν όπως τούτον άμελήσαντες, και οΐον αλογί¬ 

στους φερόμενοι σνμφοραϊς έχρήσαντο τοιαύταις, ώστε καί τών ιερών έν αύτώ 
καί σεβασμίων μοναστηρίων τα μέν, έρημα άπολειψθήναι, τα δέ, κινδυνεύει, 

και όλως άπαντα πλησίον είναι τον δεινόν τώ μάλλον και ήττον διαψέροντα 
άλλήλων, και τους άλλους άπαντας πατέρας καθεκάστην διολλουμένους μή 
εχειν, όπως χρήσωνται τώ πράγματι, σννελοντι δ' είπεϊν, σύμπαν, τό άγιον 
τούτο όρος καί γεραρόν επ' άρχαιότητι τών μοναστηρίων, και σεβάσμιον επί 
τοις ίεροϊς κειμηλίοις έλεεινώς ήδη χρέεσιν άφορήτοις ένέχεσϋ'αι, και πιε- 

ζόμενον άθλίως κατατρίβεσθαι. Επειδή ούν διά τάς εϊρημάνας αιτίας τό ιερόν 
τούτο Ορος τοιανταις και τοσαύταις περιέπεσε σνμφοραϊς, καί κινδύνοις, διά 
ταντα κοινής γνώμη ήμών τε και πόσης τής ίερας άδελφότητος, και τών ένδο- 

ξοτατων και εύγενεστάτων αρχόντων, και τών επιτρόπων τον τε κοινού τής 
καθ' ημάς τον Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας, και τής κοινότητος τον αγίου 
”Ορους, και τών λοιπών προκρίτων τον Γένους ήμών, άμα δέ και τή ϋ·ερμή 

άξιώσει τών ήδη έν τή Βασιλευούση διατριβόντων όσιωτάτων μονα¬ 

στηριακών πατέρων, έγνωμεν στήσαι τε και άναχαιτήσαι τό δεινόν, έκθέ- 

μενοι τούς δε τούς εφεξής όρους και κεφάλαια...». (Κώδ. 4, Ι.Κ., σελ. 105 

,αψπγ κατά μήνα “Ιούνιον έπινεμήσεως α). 

Τον Ιούλιον τοϋ ίδιου έτους, ήτοι ένα μήνα μετά την έκδοσιν του σιγα¬ 

λιού, δ^ιενεμήθη το χρέος κατά την ληφθεΐσαν εν τοΐς Πατριαρχείοις Συνο- 

δικήν άπόφασιν μέ γνώμην τών αρχόντων, «κατ αναλογίαν και δνναμιν έκα¬ 

στου Μοναστηριού» καί μέ προθεσμίαν έξοφλήσεως έντόκως προς ίΟ°/ο 
( Αρχείον Λαύρας, κώδ. 11), διότι τό «ύπέρογκον χρέος τής Μεγάλης Μέ¬ 

σης» άλλην διόρθωσιν δεν βπεδέχετο. Την εκκαθάρισιν έξοφλήσεως κεφα¬ 

λαίων καί τόκων παρηκολοΰθησε καί διεξήγαγε Συνοδική Επιτροπή τοϋ 
Οίκ. Πατριαρχείου μετά τοϋ γραμματέως τής Ίερας Κοινότητος, καταχωρώ 
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δέ αυτήν, καθόσον πολλαί είκασίαι έγράφησαν περί τοϋ ζητήματος τοΰτου, 

παρά πάντων τών μέχρι τοϋδε άσχοληθέντων Αγιορειτών, έν άγνοίςε τών 
σωζομένων πηγών. 

«Κατάστιχον, ήτοι γενική πεοίληψις τών μέχρι τοϋδε ,αψπό' (1784) 

έτους Δεκεμβρίου κα πληρωθέντων παρά τών ιερών Μοναστηριού τοϋ άγιου 
’Όρους έκ τον διορισθέντος έκάστω άναλόγον διά τήν έξόφλησιν τών χρεών 
τής Μεγάλης Μέσης, και τών δοθέντων εις έξόφλησιν κεφαλ,αίων τον αντοϋ 
χρέους, και εις προδεδουλενμένα μηνιαία τούτον τον χρέους διάφορα, και 
μερικά χρονικά, άποπερατωθείσης τής λ?]ψοδοσίας ταύτης διά χειρός τών διά 
Συνοδικού γράμματος προδιορισθέντων Επιτρόπων, τοϋτε άγιον Χαλκηδόνας 
κυρίου Παρθενίου, και τοϋ "Αγιον Σερρών κυρ Ματθαίου, και τον Άγιον 
Δράμας κυρ Γρηγορίον, τοϋ Άρχοντος μιαέρ Δημητρών Σκαναβή, τοϋ Άρ· 

χοντος Άρμάση Σταυράκη, τοϋ μισέρ Γιακουμή Σκνλίτζη, καί Λογιωτάτοί 
Γραμματικού τον Κοινού κυρ Γεωργίου: 

Γρόσια άσπρα 
100.000 τό άνάλογον τής Λαύρας 
12.000 τό άνάλογον τον Βατοπαιδίον 
90.000 τό άνάλογον τών Ίβήρων 
25.000 τό άνάλογον τον Χιλιανδ ορίου 

227.000 

3.814 έκ τής ποσότητος τοϋ Κοντλονμουσίου 
6.508 έκ τής ποσότητος τον Ζωγράφου 
7.500 τό άνάλογον τοϋ Ξηροποτάμου 

300 έκ τής ποσότητος τοϋ Παντοκράτορος 
248.122 

5.500 τό άνάλογον τοϋ Δοχειαρίου 
2.500 τό άνάλογον τοϋ Φιλοθέου 

5.000 τό άνάλογον τοϋ Άγιον Παύλου 

1.500 τό άνάλογον τοϋ Ρούσικου 
262.622 

1.198 έκ τής ποσότητος τοϋ Κοονσταμονίτου 

525:100 έκ τής ποσότητος τον Σταυρονικήτα 

6.250 τό άνάλογον τοϋ Γρηγορίον 
2.000 τό άνάλογον τοϋ Έσφιγμένου 

272.595:100 

1.500 τό άνάλογον τον Ξενοφώντος 

26.700 έκ τών 70 πονγγείων όπου έμειναν εις τήν Μεγάλην Μέσηι 

800.795 ; 100 
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Κονσούρια διαφόρων μερικών Μοναστηρίων όπου 
εξόφλησαν τό άνάλογόν τους, ήτοι των εις νάκτι 
δοθέντων άσπροιν παρ’ αυτών. (Λαύρας, Βα- 

τοπαιδίου, Ίβήρων, Ξηροποτάμου, Γρηγορίον=908 : 66 

1.758 : 66 τα ληφΟέντα παρά των Μοναστηρίων διάφορα . . 850 ; 

302.551: 66 ήτοι τριακόσιαι δύο χιλ,ιάδες πεντακόσια πεντή- 

κοντα τέσσαρα γρόσια και άσπρα εξήκοντα εξ 
άπασα ή ποσότης των μέχρι τοϋδε πληρωθέν- 

των αναλογών παρ’ έκαστου Μοναστηριού 1784 

Δ εκ. 21. 

93.300 

10.900 

83.100 

187.300 

3.750 

6.200 
5.850 

203.120 

3.000 

5.100 

2.500 

213.720 

5.000 

1.500 

1.198 

221.418 

500 

6.000 
2.000 

229.918 

1.500 

23.900 

26.700 

282.018 

Δ ό σ ι ς 

έπληρώθησαν κεφάλαια χρέους παρά των Λαυριωτών 
έπληρώθησαν κεφάλαια χρέους παρά των Βατοπαιδινών 
έπληρώθησαν κεφάλαια χρέους παρά των Ίβηριτών 

έπλήρωσαν οι Κουτλουμουσιανοί κεφάλαια 
έπλήρωααν οι Ζωγραφίται κεφάλαια 
έπλήρωσαν οί Ξηροποταμινοι κεφάλαια 

έπλήρωσαν οι Παντοκρατορινοι κεφάλαια 
έπλήρωσαν οί Δοχειαρίται κεφάλαια 
έπλήρωσαν οί Φιλοθεΐται κεφάλαια 

έπλήρωσαν οί ' Αγιοπαυλίται κεφάλαια 
έπλήρωσαν οί 'Ροϋσοι κεφάλαια 
έπλήρωσαν οι Κωνσταμονίται κεφάλαια 

έπλήρωσαν οί Σταύρονικητιανοί κεφάλαια 
έπλήρωσαν οί Γρηγοριάται κεφάλαια 
έπλήρωσαν οί Έσφιγμενίται κεφάλαια 

έπλήρωσαν οί Ξενοφωτεινοϊ κεφάλαια 
έπλήρωσαν οί Χιλιανδαρινοι κεφάλαια 

άνεδέχθησαν κεφάλαια οί ένταϋθα επίτροποι τής Μεγ. Μέσης. 

Τά όσα μηνιαία διάφορα έπληρώθησαν τοϋ χρέους του εν τή 
Βασιλενούση, και τοϋ εις "Αγιον "Ορος διά χειρός τοϋ 
Γραμματικού τοϋ Κοινοϋ καί διά χειρός των Μοναστη¬ 

ριακών. 
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18.479: 16 

300.492: 16 

14.501 τά διά χειρός τοϋ γραμματικόν τον Κοινού 
πληρωθέντα προδεδουλενμένα μηνιαία τοϋ 
έν Βασιλευούση χρέους καί σημειωθέντα 
έν έκαστη ομολογία μέχρι 18 Δεκ. τοϋ 

πδ' (84) έτους 
464 τά παρά των Αανριωτών πληρωθέντα διάφορα 

εις τάς ομολογίας τον "Ορους 
62: 80 τά παρά των Βατοπαιδινών εις τάς ομολογίας 

τοϋ "Ορους 
1.339 έπληρώθησαν παρά των Ίβηριτών εις τάς 

ομολογίας τοϋ "Ορους 
896: 80 παρά των Χιλιανδαρινών εις τάς ομολογίας 

τοϋ "Ορους 

Τ7.264: 21 

44: 15 παρά των Κουτλουμουσιανών εις τάς ομολο¬ 

γίας τοϋ ’Όρους 
308 παρά των Ζοογραφιτών είς τάς ομολογίας τον 

"Ορους 
432 παρά των Ξηροποταμινών είς τάς ομολογίας 

τοϋ "Ορους 
400 παρά των Δοχειαριτών είς τάς ομολογίας τον 

"Ορους 
25 :100 παρά των Σταυρονικητιανών είς τάς όμολο- 

τοϋ "Ορους 

17 8 4 

Τά διά χειρός μου γραμματικού τοϋ Κοινού πληρωθέντα είς μερικούς 

δάνειοτάς χρονικά διάφορα. 

Γρόσια άσπρα 
100 τή Κοκόνα Ρωξάνδρα Χρυσοσκονλέα γρόσ. 1.000 κεφάλαιον 
71: 68 τή Χατμανέσα Κασσάνδρα Ραμανδάνη διάφορον μην. 4 καί 

ήμερων 9 των δύο χιλιάδων γροσίων όπου έξοφλήθησαν 

παρά τοϋ Γρηγοριάτου 
100 τω Άβραμάντζφ Κασαβή διάφορον μηνών έξ των παρά τοϋ 

Φιλοθείτου έξοφληθέντων δύο χιλιάδων (2.000) γροσίων 

από 1 Ίουν. 84 μέχρι 1 Δεκ. 

271: 68 

61: 41 τή Βιτορίτζα Χατζή Τζεπραήλ χρόνον ενός μηνών δύο καί 
ημερών 22 μέχρι τής κβ' Αύγουστον τον πδ' (1784) 
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έτους, γροσίων 500 έξοφληθέντων από άσπρων τον Ξη- 

ροποτάμου 
150 τω γραμματικά Γεωργίω χρονιάτικον γροσίων 1.500 

4827Ϊ09~ 

50 τή Ενφρροσννη Θυγατρι Σπαθάρη Αλεξάνδρου γροσίων 500 

240 τω μακαρίτη "Αλεξάνδρειάς διά 3.000 γρόσια προς Χονρμου- 

ζάκη εις άνομα αυτόν 
54: 20 τή Σονλτανίτζα Χατζή Μιχαλάκη γρ. 1.000 έξοψληΟέντων 

παρά του Γρηγοριάτον μηνών 4 ημεροον 9 μέχρι 3Οκτω¬ 

βρίου 9 τον πδ' έτους 
17:189 τη (Άγώγεια) Έλέγκω Σοντζη 500 γροσίων έξοψληΟέντων 

παρά τον Γρηγοριάτον μηνών 4 ημερών 9 μέχρι ’Οκτω¬ 

βρίου 9 τον πδ' έτους 
844:117 

38 τη Έλέγκω Σκαρλατάκη διάφορον μηνών 4 ημερών 9 τών 
παρά τον Γρηγοριάτον έξοψληΟέντων γροσίων 1.000 

175 τη άρχοντίση Χατμανέσα Ρωξάνδρα Ύψηλάντον χρονικόν διά¬ 

φορον γροσίων 2.000 μέχρι 1 ’Ιουνίου τον πδ' έτους 
23 : 40 τη Έλέγκω Σοντζη διάφορον 1.000 γροσίων μηνών τεσσάρων 

ήμερων 9 έξοψληΟέντων παρά τον Γρηγοριάτον 
225 τω Γραμματικά) Κρητικψ χρονικόν 2.500 γροσίων μέχρι 1 

Άουν. τον πδ' έτ. 

250 τφ Σερδάρη Παυλή χρονικόν διάφορον 3.000 γροσίων, ατινα 
άνεδέχθη ο Παντοκρατορινός 

1.566~Γ~37~ 

300.402 : 16 ή όπισθεν σου μα των κεφαλαίων 

302.058 : 53 ήτοι τριακόσιαις δυο χιλιάδες πεντήκοντα οκτώ γρόσια, και 
άσπρα πεντήκοντα τρία, άπασα ή δόσις εις κεφάλαια, καί 
διάφορα χρέη τον 5Όρους. ,αψπδ’ (1784) Δεκεμβρίου 
κα! (21) 

Σνγκρισις των όνο σονμών 
Γρόσια άσπρα 
302.544 : 66 ή ποσότης τών ληφθέντων 
302.058 : 53 ή ποσότης τών δοθέντων 

496: 13 άτινα έπερίσσενσαν εις νάκτι, και Συνοδική διαγνώμη, και τή 
άποφάσει τών ενγενεστάτων Επιτρόπων έδόθησαν τφ 
γραμματικφ τον Κοινού κυρ Γεωργίω διά τούς μέχρι 
τονδε κόπους τον. 

Ο Κωνσταντινουπόλεως βέβαιοί 

(Κώδ. 5, σελ. 373-377, 1784). 
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Φανερόν εκ τών ανωτέρω 1) ότι δεν διενεμήθη ολόκληρος ή ποσότης 
τοΰ καταγραφέντος χρέους έκ γροσίων 386.670, άλλα μόνον 302.000, 2) οτι 
τό κεφάλαιον τών 70 πουγγείων, ήτοι 35.000 γροσίων τά όποια άνεδέχθη- 

σαν οί έν Κιονσταντινουπόλει Επίτροποι τής Κοινότητος, ασφαλώς διά συνά- 

ψεως νέων δανείων, έμεινεν καί πάλιν ως χρέος τοΰ Κοινού καί 3) ότι κατά 
την διανομήν τοΰ χρέους δεν ήκολουθήθη οΰδείς έκ τών γνωστών τρόπων 
κατανομής : επί τής τιμής τών μουλκίων, ή κατά κεφαλήν, ή κατ’ αναλογίαν 
δοσιμάτων, πράγμα τό όποιον ωδήγησεν εις την υποβολήν ενστάσεων από 
μέρους τών άδικηθεισών Μονών Μεγίστης Λαύρας καί Ίβήρων ενώπιον τοΰ 
Οικουμενικού Θρόνου μέ δυσάρεστα επακόλουθα. 

Κατά ταΰτα παρεκάμφθη μέν δ κίνδυνος από τό Κέντρον, την Άνωτά- 

την εκπροσωπούσαν τον Τόπον Διοίκησιν καί Αρχήν, διά μετατοπίσεως 
τοΰ βάρους, έπλήγησαν όμως επί μέρους Μοναί τινές, καί δή άνιάτως, μή 
δυνηθείσαι νά άντεπεξέλθουν εις τά νεωστί συναφθέντα παρ’ αυτών δάνεια 

προς έξόφλησιν τοΰ κοινοΰ χρέους. 

Ό κατά τά έτη 1791- 1793 γραμματέας τής 'Ιεράς Κοινότητος, παπά 
Ιγνάτιος Ξενοφωτεινός, διά σημειώματος αΰτοΰ άχρονολογήτου, ισχυρίζεται 
ότι καθ’ ήν εποχήν διενεμήθη τό χρέος τής Κοινότητος ( 1784) τό μέν κεφά- 

λαιον άνήρχετο εις 441.000 γρόσια, οί δέ τόκοι εις 9.000 ήτοι σΰνολον 
450.000, έχων ταΰτα έξ ακοής παρά τοΰ προηγουμένου Χρυσάνθου Σταυ- 

ρονικητιανοΰ. Τοΰτο όμως δέν άποδεικνΰεται, είναι δέ καί ασυμβίβαστον τό 
ποσόν τοΰ τόκου προς τό κεφάλαιον, άφοΰ μόνον διά 219.000 τό έτος 1801 

πληρώνεται τόκος 17.000 περίπου. Τό χρονικόν έχει ώς ακολούθως: 

«Έν καιρφ τής διανομής τον ολον χρέους τής τον ΓΑγίου "Ορους Κοι¬ 

νότητας κατά τό ,αψπδ' έτος Δεκεμβρίου κα ενρέθη γρόσια 441.000 ήτοι 
τετρακόσιοι σαράντα μία χιλιάδες κεφάλαιον. εις αυτό δέ τό κεφάλαιον ήτον 
και δεδουλευμένος τόκος εννέα χιλιάδες γρόσια. νονμερ: 9.000, ό όποιος διδό¬ 

μενος καθ’ δν καιρόν έμοιράσθη τό χρέος, έγένετο ώς κεφάλαιον. κατά τούτον 
τον τρόπον έγινεν ή δλη σονμα τον χρέους τής Κοινότητος, γρόσια τετρακό¬ 

σιοι πενήντα χιλιάδες, νονμερ: 450.000. ταντα έκ του λογιοτάτου άγιον 
προηγουμένου Στανρονικητιανον κυρ Χρυσάνθου άκονσας έγό) ό γραμματικός 
τοΰ κοινού Ξενοφωτεινός παπά Ιγνάτιος έσημείωσα ώδε έν τφ παρόντι εις 
διηνεκή μνήμην, πόσα δέ ελαβεν αναλογούν χρέος έκαστον μοναστήριον έν τφ> 

παρόντι ενρίσκονται σημειωμένα, είναι δέ και τοϊς πάσι δή λα». (Κώδ. 5,1.Κ., 

έσωθεν παράφυλλον εν αρχή). 

Τό κακόν λοιπόν συνεχίζεται, τό δέ χρέος ταχέως λαμβάνει τήν ανιού¬ 

σαν, μέ κρισοδικίας καί φιλονικείας ανήκουστους μεταξύ Μονών καί Κοινό- 

τητος, Πατριαρχείου καί Κοινότητος καί Εξαρτημάτων. Παρά ταΰτα τό 
“Ορος απαλλάσσεται πλέον τών Εβραϊκών καί Τουρκικών χειρών καί δέν 
φαίνεται νά άνησυχή τό χρέος οΰτε τήν Μεγάλην τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίαν, 
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ούτε τούς άρχοντας εφόρους, άλλ’ οΰτε και τούς ιθύνοντας πατέρας τοΰ 
’Όρους, μολονότι ύπερέβη κατά πολύ εις ύψος τό πρότερον διανεμηθέν περ'ι 
τά τέλη τού ΙΗ' αΐώνος, ως άποδεικνύεται εν τοΐς εφεξής. 

Τον Ιανουάριον τοΰ 1785 άντηλλάγησαν φιλοφρόνως γράμματα μεταξύ 
Οικουμενικού Πατριάρχου Γαβριήλ και Τέρας Κοινότητος, διά των όποιων 
τό μέν Πατριαρχεΐον δηλοποιεΐ δτι ό λογαριασμός των κεφαλαίων και τόκων 
(διαφόρων) τού λογιωτάτου γραμματέως τού Κοινού κύρ Γεωργίου, έθεω- 

ρήθησαν επί Συνόδου και «πέρας είλήφασιν», μετά πολλών εγκωμίων υπέρ 
των Επιτρόπων αρχόντων, οΐτινες «φαίνονται τή αλήθεια ώς άλλοι κτήτορες 
των ιερών Μοναστηρίων» διά τήν άόκνως έπιδεικνυομένην δυνατήν αυτών 
προστασίαν καί -θερμήν αγάπην καί ζήλον προς βελτίωσιν απαντούν, ή δέ 
Κοινότης απονέμει τά ευχαριστήρια εις τε τον Πατριάρχην διά τήν πατρι¬ 

κήν κηδεμονίαν και τήν θεοφιλή διευθέτησιν τού χρέους, εις δέ τούς άρχον¬ 

τας διά τήν εύγενή φροντίδα αυτών προς «καλήν σύστασιν τής τον 'Αγίου 
’Όρονς Κοινότητος». Προς τούτοις όμως παρακαλοΰν, όπως τΰχουν συγγνώ¬ 

μης διά τά καθυστερούμενα (κουσοΰρια ), «δτι πολύ ήν τό γ^ρέος». ( Κώδ. 2ς-, 

Ι.Κ., σελ. 110, 143. Πρβλ. καί κώδ. 4, φ. 23β* 26α, κεφ. χρέους εν Κων- 

σταντινουπόλει γρόσια 70.000). 

Έκ γράμματος τού διαδεχθέντος τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Γα¬ 

βριήλ Δ', Νεοφύτου ( τό πρώτον 1789* 1794), τής 26 Νοεμβρίου 1789, 

πληροφορούμεθα δτι τό χρέος τής Τέρας Κοινότητος κατά τό έτος τούτο 
ανέρχεται εις 370 πουγγεΐα ήτοι 180.000 γρόσια. (Κώδ. 2ς", Ι.Κ., σελ. 

175- 176). Τά εξαρτήματα των είκοσι Μονών άριθμούντα τό ήμισυ σχεδόν 
τού 'Αγιορειτικοΰ πληθυσμού ( βλ. πίνακα άπογραφής 1808), δεν μετέχουν 
εϊς τήν έπιφόρτισιν των στρατιωτικών εισφορών, πολλαί δέ Μοναί έτυχον 
ιδιαιτέρων ευκολιών, π,χ. ή τού Ζωγράφου διά πουγγεΐα 22 χρεωλΰσιον 
οκταετίας (Ένθ’ άνωτ., σελ. 153-154), ή τής Μεγίστης Λαύρας, δι’ έκπτώ- 

σεως εκ τού λογαριασμού της 18 πουγγείων καί χρεωλυσίου τετραετίας επί 
12, ένεκα αδίκου καί παραλόγου έπιφορτίσεως χρέους, ώς έκρινε τό Οΐκ. 

Πατριαρχεΐον (Ένθ* άνωτ., σελ. 175) κ.α. Εις ταύτα προσετέθη πάλιν ή 
ανωμαλία τών πολιτικών πραγμάτων (1791 ) «μέ τό νά ήνοίχθη ό παρών 
πόλεμός». (’Ένθ’ άνωτ., σελ. 197). Επομένως προς άντιμετώπισιν καί 
πάλιν τής καταστάσεως συνάπτονται καί πάλιν νέα δάνεια έν Βουκουρεστίο) 

διά τού Αρχιμανδρίτου Δαυίδ Λαυριώτου, άναλαβόντος κατά τό έτος τούτο 
τήν ήγουμενείαν εν Κοτροτζανίιρ, παρά τού ά'ρχοντος Καμινάρη Τωάννου 
γρόσια 30.000 καί παρά τού άγιου Ούγγροβλαχίας Κοσμά 10.000 μέ συμπε- 

φωνημένον τόκον 45 καί 36 τό πουγγεΐον τον χρόνον, προσεφέρθη δέ καί 
ό αύτάδελφος τού άρχοντος Ί. Καμινάρη Πολύζος Χατζή Μόσχου νά δώση 
συμπληρωματικά^ δάνειον εις τήν Κοινότητα 20.000 γροσίων, άπαντα τή 
εγγυήσει τού ρηθέντος Δαυίδ Λαυριιοτου, δτι θέλει καταβάλλει άνελιπώς 
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κατά εξάμηνον τον τόκον αυτών εν Βουκουρεστίφ. Τά δάνεια ταύτα εστάλη* 

σαν μέσω Κωνσταντινουπόλεως εις τον εν Θεσσαλονίκη Επίτροπον τού 
'Αγίου "Ορους Τωάννην Γούτα Καυταντζόγλου. «Βλέπετε, αδελφοί, εϊς τί 
δουλάπι έμβήκα, καί μάλιστα, όπου ούτε ό άγιος Ούγγροβλαχίας οντε 6 αρ¬ 

χών Καμινάρης δεν ήθέλησαν πρότερον νά δανείσονν τήν κοινότητα, έως όπου 
έγινα έγόο κεφίλης τόσον τών κεφαλαίων, όσον και τον διαφόρου νά τό άπο- 

κρίνωμαι κατ’ έτος από τό ετήσιον, κρείττονος δέ γενομένης καταστάσεως, 

θέλω προσπαθήσει νά ευρώ άλλα μέ ελαφρότερον τόκον...». (’Ένθ’ άνωτ., 

σελ. 161 - 164). Εις τά άνωτέρω ποσά προσετέθησαν καί 5.000 γρόσια τά 
όποια προκαταβάλλει ό Δαυίδ έναντι τού ετησίου ενοικίου, μολονότι δεν ήτο 
καθόλου εύθετος ή περίστασις καί διηύθυνε τό μετόχιον διά λογαριασμόν τής 
Κοινότητος. «...εις όσον καιρόν είναι ή άνωμαλίαις τοΰ παρόντος πολέμου εις 
εκείνα τά μέρη νά είναι τά έσοδα και τά έξοδα τής κοινότητος. υποσχόμενος 
νά δίδω τό κατ’ έτος τον λογαριασμόν μου έν καθαρώ καταστίχω, καί μέ 
φόβον Θεόν, εις όποιους προεστώτας τών ιερών Μοναστηρίων ή άρχοντας 
ήθελε μέ διορίσει ή κοινότης τον 'Αγίου "Ορους, γενομένης δέ ειρήνης εις 
εκείνα τά μέρη νά δίδω τον λογαριασμόν μου τήν αυτήν ημέραν». (’Ένθ’ 

άνωτ., σελ. 187 ). 

Έν τούτοις παρά τό γεγονός οτι τά δάνεια καί τό χρέος τής Τέρας 
Κοινότητος υπερβαίνουν καί πάλιν τάς τριακοσίας χιλιάδας γρόσια (214.900 

ψ- 114-000) βαθμηδόν άποσβέννυνται, τή έπιμελεία πλέον μόνον τών *Αγιο- 

ρειτών πατέρων συστηματικώς διά χρηστής διοικήσεως καί διαχειρίσεως, 

ώς άποδεικνύεται έκ τών άξιολόγων τριών κωδίκων (4, 7, και Δ') τών 
ετών 1800- 1820. Βεβαίως δέν λείπουν τά δάνεια άπό καμμίαν διαχείρισιν, 
άλλ’ είναι τόσα, δσαι αί άπαιτήσεις έξοφλήσεως καί συνεπώς υπάρχει ή ευχέ¬ 

ρεια νά διατεθή μέρος τών τοπικών δοσιμάτων καί άλλα ποσά άναποσπά- 

στως κατατιθέμενα εις άπόσβεσιν τού χρέους. Ό επόμενος πίναξ τής δεκαε¬ 

τίας 1800 - 1809 μάς πείθει δτι εντός δεκαετίας άνέτως ύπεβιβάσθη τό 
χρέος άπό 214.900 εϊς 102.500 γρόσια. Τά τής Μολδαυΐας καί Βλαχίας 

μένουν σταθερά εις 114.000. 
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>'. - - 
Χρονολογία Άγιορειτικά δάνεια Κωνσταντινουπόλεως Σννολον 

ί . ? 1800-1801 144.900 + 70.000 = 214.900 

1801-1802 163.900 + 56.000 = 219.900 

Ι> .. * · 1802-1803 163.800 + 53.250 = 217.050 

- :. : ι 1803-1804 152.800 + 32.250 = 185.050 

1804-1805 137.750 + 32.250 = 170.000 

+ .;! · 1805-1806 96.750 + 30.750 = 127.500 

1806-1807 93.850 + 16.250 = 110.100 

ίν. 
> 'ί. 

1807-1808 93.100 + 15 500 = 108.600 

1808-1809 87.000 + 15.500 = 102.500 

(Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 23β- 25α, .50+51, 72+73, 95+96, 112+113, 

132α, β, 149α, β, 168α, β, καί κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 36). 

Κατά τά έτη 1809 μέχρι του 1813 επί τετραετίαν, τό χρέος μένει στα¬ 

θερόν εις 95.100 γρόσια (Κώδ. 7, Ι.Κ., σελ. 75, 123, 163, 204), κατά δέ 
τά ετη 1810 ■ 1820 υποβιβάζεται κατά 20.000 καί δεν διακρίνεται πλέον 
ανησυχία χρέους εις τον Τόπον, τοσουτφ μάλλον καθόσον τό ήμισυ σχεδόν 
των δανείων ανήκει εις τήν κατηγορίαν των αναπόσπαστων καταθέσεων 
«μετά θάνατον αφιερωμένα και διωρισμένα», μέ τόκον 6, 7 καί σπανίως 8% 

κατά τήν έξης αναλογίαν: 

Χρονολογία 

I 

: καταθέσεις όψεως 

: . ί 

άναπόσπαστα 

«μετά θάνατον ] 

άφιερωμένα» 

Σννολον 

1813-1814 61.700 + 24.000 ! = 85.900 

1814-1815 59.700 + 24500 = 84.200 

1815-1816 52.700 + 26.500 ; = 79.200 

1816-1817 46.500 + 35.500 = 82.000 

1817-1818 44.500 + 34.000 = 78.500 

1818-1819 44.500 + 34.000 - 78.500 

1819 -1820 43.000 ί + 34Ό00 ! = 77.500 

(Κώδ. Δ', Ι.Κ., σελ. 33, 70, 98, 134, 170, 221, 256). 

Τοιαΰτη ύπήρξεν εν ολίγοις καί εις τά κυρία αυτής σημεία ή συντα- 

ράξασα τον Τόπον ύπόθεσις του χρέους. 

ι· 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΥΩΝ 

Άπό των αρχαιότατων χρόνων, μάλλον δέ από τής όργανώσεως τής 
Μοναστικής Πολιτείας του Άγιου "Ορους κατά τον Γ αΙώνα, ή διαμονή 
λαϊκών έν Άγίφ "Ορει ήτο άπηγορευμένη. Ώργανούντο υπό των κατά τό¬ 

πους οικονόμων, ταξιδιωτών και πνευματικών πατέρων καραβάνια προσκυ¬ 

νητών, οΐτινες προσήρχοντο εις προσκΰνησιν κατά τάς επισήμους εορτάς, 

Χριστούγεννα, Πάσχα, Πανηγύρεις Προστάτου καί Τερών Μονών, μετά τάς 
οποίας έπέστρεφον εις τους τόπους των. Άπασαι αί έργασίαι έγίνοντο διά 
τών μοναχών, οί δέ λαϊκοί εισερχόμενοι ώφειλον εντός χρονικού διαστήμα¬ 

τος νά καταταγοΰν ως δόκιμοι εΐς τά καθιδρΰματα ή νά άπέλθουν. Όμοίως 
καί οι αδόκιμοι φανέντες εις τά τής μοναστικής πολιτείας. 

Μετά τήν άναγνώρισιν τής Τουρκικής κυριαρχίας 6 θεσμός έγκαταστά- 

σεως κοσμικών έν Άγίφ "Ορει έξηκολοΰθησεν ισχύων άπαραμειώτως, ώς 
καί επί Βυζαντινής εποχής. Άλλως τε, έψ’ οσον οι Όθωμανοί δέν έφορο- 

λογοΰντο, συνέφερεν εΐς αυτούς νά παρακωλύουν τήν έκ τών Σαντζακιούν 
άπομάκρυνσιν τών εργαζομένων δΓ αυτούς ραγιάδων, διά τε τάς αγγαρείας 
καί τούς φόρους τούς όποιους άπελάμβανον παρ’ αυτών. "Οθεν έθεσπίσθη 
υπό τών Σουλτάνων διά χατίου δτι τό «...εκ θείας Προνοίας έκλελεγμένον 
"Αγιον ’Όρος προώρισται διά τούς τον Κόσμον άποταξαμένονς και τον ήσυ¬ 

χων έλομένονς βίον καί ήρεμον...». 

Ή διάταξις φαίνεται ΐσχυουσα τουλάχιστον μέχρι τών μέσων τού ΙΖ' 
αΐώνος περί τά τέλη τού οποίου βαθμιαίως αλλά σταθερώς άλλοιοΰται ό 
χαρακτήρ τής τέως Σκήτης καί Λαύρας τών Καρύων, δηλ. τής πρωτευουσης 
τού Άγιου "Ορους, καί λαμβάνει αύτη τήν δψιν πολίχνης καί κωμοπόλεως. 

Εις τούτο συνετέλεσαν πολλά. Ή δημιουργία πολιτοφυλακής ενόπλων λαϊ¬ 

κών, ή αύξησις τών αναγκών τής ζωής μετά τήν ανάπτυξιν τών γεωργικών 
εργασιών, αί όποΐαι προϋποθέτουν καί άνάλογον αριθμόν σιδηρουργείων, 

έκτος τών διατηρούμενων ανέκαθεν υπό τών Μονών, ή έγκατάστασις μεγά¬ 

λου αριθμού αιγοπροβάτων καί άλλων μεγάλων βοσκησίμων ζώων, επομένως 
καί βοσκών, αί έμποροπανηγΰρεις ανταλλαγής ειδών υπό λαϊκών τών παρα¬ 

μεθορίων περιοχών, ή εξανθράκευσις τών βραχυκόρμων επί άπεράντων δασών 
καί ή παραγωγή ξυλανθράκων έκ γηραιών κορμών καστανέας, χρησιμοποιού¬ 

μενων ως ύποκατάστατον τού γαιάνθρακος εις τάς καμίνους, ή καθιερωθεϊσα 
κατά τον ΙΗ' αιώνα υλοτομία εκ τού συστάδην εΐς τούς άπεράντους τού 
Τόπου καστανεώνας, ή ναυτιλία καί άλλα, περί τών οποίων όμιλε! ή κατά 
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τό 1693 συνταχθεΐσα πράξις τής Μεγάλης Συνάξεως. (Τδε εισαγωγήν του 

κόίδ. 6, Ι.Κ., Άρχεϊον πύργου). 

Τά επαναστατικά κινήματα τής αυτής εποχής προς άποτίναξιν τού 
Τουρκικού ζυγού επιτείνουν την έν τφ “Ορει αΰξησιν τού λαϊκού στοιχείου. 

Εις τούτο συντελεί και ή πνευματική άνάπτυξις εν τφ Τόπφ και ή προσέ* 

λευσις λαϊκών μαθητών εις την υπό τον Ευγένιον Βούλγαριν περικλεή Άθω* 

νιάδα Σχολήν και τήν μετά ταύτα συνεχίσασαν Ελληνικήν, μέχρι τής μετα¬ 

φοράς αυτής κατά τό 1801 εις Καρυάς. Όμοίως συνετέλεσεν εις τήν έγκα- 

τάστασιν λαϊκών έν τφ Τόπφ χαλκουργών καί ή αύξηθεΐσα ζήτησις εκκλη¬ 

σιαστικών ειδών, πολυελαίων, μανουαλίων κ?νπ. καί ή κατασκευή ή μετα- 

σκευή «αβάκων» ήτοι χάλκινων πλακών διά τήν χάραξιν καί έκτύπωσιν υπό 
άγιογράφων «σταμπαδόρων» μοναχών μεγάλων εικόνων επί χάρτου, διανε¬ 

μόμενων ώς ενθυμίων υπό των ιεραποστόλων κατά τά ταξίδια των εις 
διαφόρους χώρας. Αί περί τού κλεισίματος τής αγοράς Καρυών ληφθεϊσαι 
έκτοτε αποφάσεις τών Μονών κατ’ έπανάληψιν παρέχουν εικόνα τής νέας 
καταστάσεοος, ήτις προέκυψεν έκ τής έγκαταστάσεως λαϊκών έν τφ Τόπφ. 

Μέ τήν ολην ώς ανωτέρω κίνησιν αυξάνουν καί αί κλοπαί, ό ανεφοδια¬ 

σμός τών μαχομένων δυνάμεων τού “Εθνους, ή καταφυγή, ώς εις άσυλον 
ασφαλές, τών άντιδικούντων κατά τού εχθρού, κρυπτομένων υπό τό ένδυμα 
τού μοναχού, «ήμφιεσμένοι κοσμικομοναχοί» ή «ψευδεπηγγελμένιυν κοσμικο- 

μοναχών» ώς άποκαλούνται έν τοϊς έγγράφοις, οιτινες προέβαινον εις αγοράν 
μικρών ήσυχαστηρίων έπί τή απλή ύποσχέσει, δτι θά έγίνοντο μοναχοί, και 
δεν έγίνοντο καί πλήθος μαθητευομένων εις τέχνας πλησίον τών έγκαταστα- 

θέντων πλέον έν τφ Τόπφ λαϊκών «βιομηχάνων, έργαστηριαρών καί μαϊστό- 

ρων, οικοδόμων, υλοτόμων» κ.ά. 

Ή νέα αύτη τάξις πραγμάτων επέφερε πρωτοφανή χαλάρωσιν ηθών 
καί έθίμων καί κατά συνέπειαν αναταραχήν διαρκέσασαν περισσότερον τού 
αΐώνος (1783- 1898). Τελικώς εύνοηθέν έκ τών περιστάσεων τό λαϊκόν στοι- 

χεΐον κατεκυοίευσε τήν αγοράν τών Καρυών καί τό “Ορος ολόκληρον, μετέ- 

χον έπικουρικώς εις τήν ασφάλειαν τού Τόπου, εκτάκτως έπιστρατευόμενον. 

“Εκπαλαι εΐχε καθιερωθή οί μέν έρημϊται μοναχοί νά παραδίδουν τάς 
χειροτεχνίας αυτών (έργόχειρα ) εις τάς π?.ησιεστέρας Μονάς ( κοφίνους, καλά¬ 

θους, σάρωθρα έξ έρίκης, ξυλόγλυπτα κουτάλια κλπ. ) λαμβάνοντες, αντί 
αντιτίμου, είδη πρώτης ανάγκης (διπυρίτην άρτον, ελαίας, κρόμυα κλπ.), 
άνά παν Σάββατον. Πολλοί τούτων βραδύτερον καί σκητιώται, άξιοποιη- 

θείσης καί τής χειροτεχνίας (ξυλόγλυπτα εγκόλπια, πλεκτά μάλλινα κ.ά.), 

διά τήν προμήθειαν τών απαραιτήτων εις τούτους ειδών συνέρρεον άνά παν 
Σάββατον εις τάς Καρυάς έκθέτοντες έπί κινητών τραπεζών τάς χειροτεχνίας 
των προς πώλησιν ή άνταλ?αχγήν. Ούτως έδημιουργήθη ή λεγομένη «Αγορά» 

παλαιότερον «Φόρος», επί ειδών πρώτης ανάγκης διά τους μοναχούς χειρο- 
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τέχνας, οιτινες άπέφευγον αύστηρώς νά έξέλθουν εις τον κόσμον προς πώλη* 

σιν οίουδήποτε είδους. Τοιαύτα ήγόραζον καί αί Μοναί καί αυτή ή Κοινό- 

της προς φιλοδωρίαν εις Τούρκους υπαλλήλους καί προσκυνητάς. 

Αγορά έ'κτοτε εκαλείτο ή κεντρική λιθόστρωτος οδός τών Καρυών ή 
διήκουσα από τού σημερινού Αγροτικού ιατρείου μέχρι τού Τβηριτικού 
άντιπροσωπείου, μήκους 300 περίπου μέτρων. Ή παρατηρηθεισα μεγάλη 
κίνησις καί οικονομική ωφέλεια παρεκίνησεν άρχικώς μέν τούς κελλιώτας 
τών Καρυών κατά μίμησιν δέ καί κοσμικούς, οιτινες ήνοιξαν καταστήματα 
περί τά τέλη τού ΙΗ' αίώνος εις τά όποια έμπορεύοντο άπαντα ανεξαιρέτως 
τά είδη. Εις ταύτα προσετέθησαν τά παντός είδους εργαστήρια: υπόδημα* 

τοποιεΐα (διά πρώτην φοράν ταύτα, εφόσον προηγουμένως κατεσκευάζοντο 
μόνον τσαρούχια), κλωστήρια, υφαντήρια, βαφεία, χρυσοχοεία, γουναρά- 

δικα, ραφεία, ξενοδοχεία κλπ. άνελθόντα κατά τήν προεπαναστατικήν εικο¬ 

σαετίαν εις 57 έν ολφ, μεταξύ τών οποίων πάντοτε λειτουργούν πέντε έως 
δέκα οπλοποιεία ήτοι «μαχαιράδικα, θηκαράδικα και τουφεκτσίδικα». 

Ή αΰξησις τών καταστημάτων, αυτή καθ’ έαυτήν, μαρτυρεί τό πλήθος 
τών κοσμικών καταστηματαρχών καί τεχνιτών, φυσικφ τφ λόγφ μετά τών 
βοηθών καί μαθητευομένων αυτών, οιτινες κατά τό πλεϊστον μή προσαρμο- 

ζόμενοι εις τήν αυστηρότητα καί ιερότητα τού περιβάλλοντος έκτρέπονται 
εις ασυμβιβάστους καί άπαραδέκτους διά τούς πατέρας πράξεις. Εναντίον 
των συνεχώς αντιτάσσεται ό Τόπος δι’ όλοσφραγίστων έπισήμων πράξεων 
καί αποφάσεων τών Σκευοφυλάκων καί Καθηγουμένων τών Τερών Μονών 
καί προσπαθεί νά λάβη ριζικά μέτρα, τά όποια έν τούτοις αποβαίνουν 
έκάστοτε απλώς ανασταλτικά τής έκλαϊκεύσεως τού Άγιου “Ορους. Βα¬ 

σικά αίτια τής πρωτοφανούς εις έντασιν καί έκτασιν έκατονταετοΰς αυτής 
αναταραχής, ήτις κατά τινα τρόπον έπέδρασε καί έπί τού Άγώνος, ήσαν ή 
κερδοσκοπία καί οί νεανίσκοι ( τά «αγένεια» ), οί κάτω τών εΐχοσιν ετών 
βοηθοί καί μαθητευόμενοι έν τοϊς καταστήμασι καί έργαστηρίοις τών 
Καρυών. Άπό τής συστάσεως τού μοναχισμού είχον διατυποιθή αυστηρό¬ 

τατα τυπικά καί διαθήκαι τών οσίων ιδρυτών κατά τής εισδοχής αγενειών 
παίδων, άλλα τών κανόνων τούτων ουδέποτε έγένετο πιστή έφαρμογή. 

Ή Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία, ασκούσα πνευματικήν έπί τού Τό¬ 

που έποπτείαν, εχουσα δέ ιδίαν άντίληψιν τής ανωτέρω καινοφανούς κατα- 

στάσεως έκ τών εκάστοτε έφησυχαζόντων Πατριαρχών καί Αρχιερέων έν 
Άγίφ “Ορει, ύπολογίσασα τον κίνδυνον έκ τής άθρόας εισροής «αδόκιμων 
ανθρώπων κοσμικών εις τό "Αγιον ’Όρος», δπερ έγένετο «οίκημα τούτων και 
’Όρος εμπορίου, άντϊ ήσυχου ζωής και μοναχών ενάρετου διαγωγής», ήθέλησε 

νά πατάξη τό κακόν έν τή γενέσει αυτού, θεσπίσασα διά τού σιγιλλίου τού 
Πατριάρχου Γαβριήλ τού Δ' κατά Ιούνιον τού 1783, μεταξύ άλλων, τήν 
αποβολήν τών έν Καρυαις λαϊκών. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ' 16 
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«Έπεί διά τό πλήθος των έν τφ ’Όρει τούτω έογαστηρίιον των κοσμι¬ 

κών, σνμβαίνονσιν άτοπα και ζημίαι, ονκ όλίγαι εις τό Κοινόν αυτών, άπο- 

βληθήναι μεν αυτούς, μεϊναι δέ τέσσαρα μόνα εργαστήρια, όνο άχτιίοικα και 
δύο μπακάλικα, έφ' οϊς έχει έπιβαλεϊν χεϊρα τό κοινόν τον "Όρους, ϊνα καί τι 
εκ τούτων κερδαινεί». (Κώδ. 2<γ, Ι.Κ., σελ. 107, κεφ. ΙΛ'), 

Ματαίως δμως. Ή 'Τερά Κοινότης, μή θέλουσα ή μή δυναμένη νά 
άσκηση βίαν κατά των κοσμικών διά τής Τουρκικής εξουσίας ή διά των 
οργάνων αυτής (σερδαρών), προσπαθεί δΓ αλλεπαλλήλων Συνάξεοιν νά 
έπιβληθή διοικητικώς εις τδ «μή είναι εν ταϊς Καρναΐς εργαστήρια, ουδέ έν 
τοϊς Μοναστηρίοις ή έξω κελλίοις», χδ οποίον σημαίνει δτι τό Όρος ήτο 
κατάμεστον έκ λαϊκών. 

Συνέλευσις τών προκρίτων του Όρους, εκ Σκευοφυλάκων, Προηγου¬ 

μένων καί λοιπών όφφικιούχων, συνελθοΰσα την 3 Ιανουάριου του έτους 
1791, ήτοι μετά οκταετίαν από τής έκδόσεως του σιγιλλίου του ΙΙατριάρ- 

χου Γαβριήλ του Δ', στιγματίζει τό διαρκώς αυξανόμενον κακόν τής έκλαϊ· 
κεΰσεως τής Αγοράς, την οποίαν παρομοιάζουν έν τώ συνταχθεντι όλοσφρα· 

γίστω αυτών πρακτικά) μέ εκείνην τής Ιερουσαλήμ, την οποίαν διέλυσεν ό 
Κύριος διά του φραγγελίου εις τον ναόν τών Ιεροσολύμων, έκβαλών πάντας 
τούς πωλούντας καί αγοράζοντας έξω. Τονίζουν δτι δεν δΰνανται νά ανε¬ 

χθούν «τάς γενομένας διά παντός παρ’ αυτών αταξίας, αισχρολογίας τε και 
ευτραπελίας, τάς τε κατά πάσαν εορτήν και ημέραν επίσημον, τών οργάνων 
ένηχήσεις και ερωτικών και άσεμνων ασμάτων άλλο κύτους αυτών φωνάς καί 
ορχήσεις έν τε άΟύρμασι κοσμικοί; ή μάλλον ΈΟνικοΤς καί παιγνίοις, ανευ¬ 

λαβείς αυτών αλόγους περιφοράς». Έκ τούτων συνάγεται δτι πράγματι ή 
δημιουργηθεϊσα κατάστασις ήτο ανίερος καί σοβαρά. 

Έξ αλληλεγγύης αποφασίζουν τό κλείσιμον δλων τών εργαστηρίων τών 
κοσμικών καί την άπομάκρυνσιν αυτών εκ τού Τόπου, καθορίζοντες καί τά 
υπό τών μοναχών επιτρεπόμενα εργόχειρα. «"Οσα καί άπερ έκ τών αρχαιό¬ 

τερων άγιων γερόντων παυελάβομεν έν τω 'Αγίω 'Όυει επιτηδεύεσθαι, ά καί 
τώ Μοναχικά) άνήκουσιν έπαγγέλματι». Καταδικάζονται :ή κατασκευή μαχαι- 

ρών, μικρών καί μεγάλων, τά πυροβόλα δπλα (πιστόλαι καί καρυοφίλια)* 

«ασυγχώρητα :ιωλχίσθαι ή άλως φαίνεσθαι τοιαντα έν τή κατά Σάββατόν 
συνήθει αγορά». 

Επίσης άπηγορεύθη ή αγορά ησυχαστηρίων παρά τών κοσμικών «έπι- 

πλάστω αυτών ύποσχέσει. ώς πάρε/.αυνομενού χρόνον ένδυΟήσονται τό τών 
Μοναχών σχήμα», επειδή, «παρελθόντων χρόνων πολλών καί μακρών ον μό¬ 

νον σχήμα ή τρόπον, άλ,λ' ουδέ ήθος κοσμικόν μετάβάλλουσιν, ώς επί κέρδος 
καί πλεονεξίας αυτών ένεκα τό ήσνχαστήοιον έν άπατη καί δολίω προσχήματι 
ενλαβείας ειλήφασι καί ονκ επί σοηηρία ψυχής». 

Επιτρέπεται είς τούς χαλκεϊς καί σιδηρουργούς λαϊκούς ή άσκησις τού 

επαγγέλματος των «αναγκαίους όντας», άλλ’ εις τάς Μονάς μόνον ούχί δέ 
είς τάς Σκήτας, τά Κελλία και είς τάς Καρυάς. (Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 

192- 194). 

Φανερόν εκ τών ανωτέρω δτι ύφίσταται έν 'Αγίφ Όρει πλήθος λαϊκών 
καί δτι τελούν οΰτοι, ασχέτως τών παρεκτροπών των, είς πλήρη πολεμικόν 
οργασμόν, δστις έντείνεται κατά τήν εποχήν τών Όρλωφικών και τού Λάμ¬ 

πρου Κατσώνη ώς καί τού Ρήγα Φεραίου, δστις έπεσκέφθη τό Όρος είς 
νεαράν ήλικίαν, ένεπνεΰσθη από τό περιβάλλον καί έψαλεν ύμνους τής Ελευ¬ 

θερίας μέ τήν λύραν τών σερδαρών. 

Τά χαλαρά αυτά διοικητικά μέτρα, παρά τήν δηλουμένην αποφασιστι¬ 

κότητα τών πατέρων, δεν εΐχον τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα. Διό καί επα¬ 

νέρχονται επί τού ζητήματος τής *Αγοράς κατά Ιούνιον τού αυτού έτους 
καί πάλιν διά συμφωνητικού ολοσφραγίστου, έπικυρωτικοΰ τού πρώτου, έν 
τφ όποίφ προστίθενται καί έ'τεραι απαγορεύσεις: 1) Ή ύπαρξις κρεοπωλείου 
( μακελειού) «έν ταϊς Καρναΐς ένεργούμενον, ούτε παρά τών σεϊμένιδων εν τφ 
μπεϊλικίω τον ένδοξοτάτον αγά, ούτε παρ’ ετέρου, οντε μήν έν τοϊς βορδονα- 

ρίοις τών Ιερών Μοναστηρίων παρά τών βορδοναρέων δρώμενον ή έν τοϊς έξω 
κελλίοις καί δασντέροις τόποις, παρ’ έτερον λαθραίως δραματονργούμενον». 

2) Ή κατασκευή τσιμπουκίων «περιτρήτο)ν ραπίδων». Τοιαύτα κατεσκευά- 

ζοντο έκ καλλιεργούμενων γιασιμίων κεκοσμημένα διά σμύλης καί εγκαυστι¬ 

κής τέχνης καί χρωμάτων είς μήκος ενός πήχεως καί άνω. 3) Ή κατασκευή 
δοχείων οίνου έξ ειδικής κολοκύνθης πεπλατυσμένης, φλάσκας καλούμενης, 

ήτις έπίσης ήτο «πεποιημένη« δηλ. έξειργασμένη είς παραστάσεις 5Γ εγκαυ¬ 

στικής τέχνης. 4) Ή κατασκευή υπό μοναχών υποδημάτων εις άλλα χρώ¬ 

ματα, προοριζομένων διά λαϊκούς, εκτός τών μαύρων καλογηρικών. 5) Ή 

ύπαρξις βυρσοδεψείων έν Καρυαΐς. 

Διά τούς παραβάτας τών ανωτέρω διατάξεων έθεσπίσθη πρόστιμον 
2.000 γροσίων υπέρ τού Μποσταντζήμπαση καί 500 γροσίων υπέρ τού Ζαμ· 

πίτου Χασεκή αγά τού Τόπου, διά νά κίνηση ασφαλώς τό ένδιαφέρον των 
προς εφαρμογήν τής άποφάσεως. Παρά ταΰτα ούτε καί αυτήν τήν φοράν 
επιτυγχάνεται αποτέλεσμα καί τά πράγματα βαδίζουν τήν οδόν τών αιώνων. 

Έκ τών παρατιθέμενων έν τοϊς Καταστίχοις τής *Ι. Επιστασίας πινάκων 
ασκούμενων τεχνών πιστούται ή ύπαρξις καί λειτουργία τριάκοντα έ'ως εξή¬ 

κοντα εργαστηρίων παντός είδους, αντί τών επιτρεπόμενων υπό τού Πα¬ 

τριαρχείου καί τής Κοινότητος τεσσάρων. {Κώδ. 2ς·, Ι.Κ., σελ. 195- 196). 

Ή ίδια Κοινότης αγοράζει συνεχώς καί προσφέρει ώς δώρα είς Τούρκους 
έκ τών άπαγορευθέντων τσιμπουκίων καί κολοκύνθων (φλασκών), μαχαιρών 
κατά ζεύγη, ώς δείκνυται έκ τών αναλυτικών περιγραφών τών δώρων έν 
τοϊς διαχειριστικοϊς βιβλίοις τής Ίεράς Επιστασίας, ιδίως κατά τάς παρα- 

μονάς τής Έπαναστάσεως. 
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Τον Σεπτέμβριον του 1793 ή προσπάθεια του Τόπου επαναλαμβάνεται 
έντονώτερον δι’ έκδόσεως φριχτού επιτιμίου παρά της Μεγάλης του Χρί¬ 

στου Εκκλησίας, ένεκα συνεταιρισμού των εν Καρυαΐς κελλιωτών μετά λαϊ¬ 

κών έμπορων, χάριν προστασίας των δευτέρων έκ των λαμβανομένων έκά- 

στοτε μέτρων κατ* αυτών. Τό Πατριαρχεΐον προσπαθεί νά περιορίση την 
έμπορείαν εις τά υπό της Κοινότητος ϊδρυθέντα τέσσαρα μπακάλικα, εξ ών 
τά δυο αχτάρικα, άλλα καί πάλιν άνευ αποτελέσματος, διότι προστασίαν ο! 

λαϊκοί ευρίσκουν καί από μέρους αντιπροσώπων τών Μονών εκείνων, αϊτι- 

νες διέθετον καταστήματα προς ένοικίασιν, άναλαμβανόντων την άπόκρυψιν 
εμπορευμάτων άπηγορευμένων εν τοΐς άντιπροσωπείοις τών Μονών. 

«... αυτοί τε οΙ πωλονντες έκτος τών τεσσάρων μόνον διωρισμενών εργα¬ 

στηρίων και οι άγοράζοντες παρ’ αυτών κρυφίως, και οι αποδεχόμενοι αντονς 
εν τοΐς κονακιοις αυτών και υπερασπίζοντες καί διαφεντενοντες τάς αταξίας 
αυτών, καί κακοηθείας, και φιλεπιζημίους έμπορείας, καί ένί λόγω οι δπως 
ποτέ συμπραττοντες και συνεργονντες αύτοΐς, καί ίσχυρογνοομονονντες επί τώ 
είναι ανεωγμενα πλειω τών τεσσάρων ανέκαθεν διωρισμενών εργαστηρίων, 

και πωλειν εκείνα και πραγματεύεσθαι, οι τοιοϋτοι ώς κοινοβλαβεΐς καί φιλε- 

πιζήμιοι όποιοι αν ώσιν, ιερωμένοι, ή λαϊκοί, έκάστης τάξεως καί καταστά- 

σεως καί ηλικίας καί βαθμού, άφωρισμένοι νπάρχωσιν από Θεοϋ κλπ.». 

(“Ενθ’ άνωτ., σελ. 211-212). 

Παρά ταΰτα αί άνάγκαι τριών περίπου χιλιάδων μοναχών, τών εργαζο¬ 

μένων έν 'Αγίφ "Ορει λαϊκών καί τών προσκυνητών κατέστησαν απαραίτη¬ 

τον τήν εμπορικήν συναλλαγήν, έφ’ δσον δ Τόπος ευρίσκετο μακράν τών 
κέντρων εμπορίου τής εποχής εκείνης: Θεσσαλονίκης, Σερρών καί Σμύρνης. 

Επομένως μετά τήν άπομάκρυνσιν άνεπιθυμήτοον τινών λαϊκών, ή υπό τών 
λαϊκών Ιμπορεία συνεχίζεται άπροσκόπτως. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον 
άρκεΐται εις τό νά περιορίση τήν αισχροκέρδειαν διό καί έντέλλεται τή 'Ιερςί 
Έπιστασίρ τήν επιβολήν διατιμήσεων εις άπαντα τά είδη, έχον ιδίαν άντί- 

ληψιν επί του ζητήματος έκ τής παραμονής του Πατριάρχου Νεοφύτου έν 
'Αγίφ ’Όρει, ή δέ Σΰναξις ανέχεται τήν κατάστασιν, προκρίνουσα τήν άσκη- 

σιν εμπορίου υπό λαϊκών έναντι τής άτοπου άναμίξεως είς τούτο τών μονα¬ 

χών κατά παρέκκλισιν έκ τών αρχαίων κανόνων καί θεσμών. . 

Κατά τήν πρώτην εικοσαετίαν του ΙΘ' αϊώνος, ή Σΰναξις ανακαινίζει 
τα κοινά καταστήματα καί εργαστήρια έν Καρυαΐς, εΐσπράττουσα περί τά 
χίλια γρόσια έτησίως καί μακροθυμούσα διά τάς τυχόν αταξίας τών έμπο- 

ρευομένων καί άλλων τεχνιτών, τών οποίων 6 αριθμός όμοΰ μετά τών έν 
ταις περιφερείαις τών Μονών έργαζομένων υλοτόμων, άνθρακέων, αγροφυ¬ 

λάκων, βορδοναρών καί οικοδόμων, έχει περιορισθή εις τους 315 εν συνόλφ, 

ώς άπέδειξεν ή γενομένη άπογραφή κατά Φεβρουάριον του έτους 1808. 

(Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 170β, πίναξ). 
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Μετά τήν περιστολήν ταΰτην του κακού δ Τόπος φαίνεται ότι ησύχασε 
μέχρι τής Έπαναστάσεως. Ή Νερά Επιστασία καθιεροΐ μικρόν τι δικαίωμα 
Δημαρχιακόν, φωτισμού καί καθαριότητος, επί πάντων εν γένει τών έν Κα¬ 

ρυαΐς καί πέριξ έργαζομένων «βιομηχάνων καί τεχνιτών» λαϊκών καί δίσκον 
υπέρ του Κοινού Ναού του Προστάτου, κατά τήν πανήγυριν αυτού, 15 Αύ¬ 

γουστου. Δίδεται ούτως ή ευκαιρία κατά τήν προεπαναστατικήν εικοσαετίαν 
νά αυξηθούν καί τά πολεμικά έργαστήρια ( τουφεκτσίδικα - μαχαιράδικα - 
θηκαράδικα) λειτουργούντα έν Καρυαΐς οκτώ εως δέκα, έκτος ελάχιστων 
περιπτώσεων άπαγορεΰσεώς των, έν καιρφ ανωμαλιών έξ έπιδρομών άρμα- 

το?κδν καί κλεφτουριάς. "Οπλα παντός είδους κατεσκευάζοντο και επεσκευα- 

ζοντο καί έν τοΐς σιδηρουργείοις τών Μονών, υπό ειδικών τεχνιτών, μυστι- 

κώς πολλάκις, ένεργοΰντων εύκολώτερον είσαγωγάς πρώτων υλών ( κανών καί 

χάλυβος) έκ τού εξωτερικού. 
Μέ τήν Έπανάστασιν, περί τάς 7.000 γυναικοπαιδών είσήλθον εις 

"Αγιον "Ορος έκ τής Χαλκιδικής οί δέ άνδρες ένετάχθησαν είς τον αγώνα. 

Έπελθοΰσης κατά Νοέμβριον τού 1821 συνθηκολογήσεως τού Αγίου "Ορους 
μετά τού στρατάρχου καί ήγεμόνος τής Θεσσαλονίκης "Απτό - Λομπούτ 
Πασά συμπεριελήφθησαν άπαντες οί λαϊκοί εις τήν χορηγηθεΐσαν υπό τού 
Σουλτάνου άμνηστείαν, κατ* αΐτησιν τών 'Αγιορειτών, έν συνεχείςι δέ ύπε- 

χρεώθησαν υπό τού ίδιου ήγεμόνος νά επιστρέφουν είς τάς εστίας αυτών, 
δπερ καί εγένετο. Πόσοι λαϊκοί μένουν είς τον Τόπον μετά τήν ίσοπεδώσα- 

σαν τά πάντα ανωμαλίαν εκείνην, άγνωστον. 

Ζήτημα λαϊκών προκύπτει κάθε φοράν, καθ’ ήν πληθΰνεται τό κακόν 
καί αι παρεκτροπαί των. Διό ή Νερά Κοινότης επανέρχεται επί τού ζητή¬ 

ματος κατά τό έτος 1856, επειδή αι Καρυαί, ώς δηλούται, εξ αδιαφορίας 
τών ιθυνόντων είχον προσλάβει καί πάλιν τήν οψιν πόλεως. «Πόλις τυγχά¬ 

νει οϋσα σήμερον καί ουχί Σκήτη ένεκα τής πληθνος τών κοσμικών, πρατ- 

τόντων όσημέραι μύρια οσα ανοσιουργήματα, δι’ ο. καί δυσφημείται παρά 

πάντων ό 'Ιερός ημών Τόπος». (Κώδ. Ια, Ι.Κ., φ. 42, άριθ. 78). Επικα¬ 

λούνται τάς προεκδοθείσας αποφάσεις καί μέ τήν συγκατάθεσιν τού Καϊμα- 

κάαη Γιακούπ αγά αποφασίζουν τήν αποπομπήν «πάντων τών έν άγίφ ’Όρει 
διατελούντων εμπόρων τε καί βιομηχάνοον κοσμικών», είς τούς όποιους καί 

άνακοινούται επί συνάξεως ή άπόφασις, αφού έχορηγήθη είς αυτούς προθε¬ 

σμία τεσσάρων τάξεων! 31, 61, 91, 182 ήμερων προς ευκολίαν και απο- 

περάτωσιν τών δοσοληψιών αυτών, κατά δΰναμιν τού εμπορίου έκαστου. 

Θεωρείται βέβαιον δτι άποκατεστάθη έν τινι μέτρφ ή έν τψ Τόπφ ευταξία, 

ούχί δέ καί ή πραγματοποίησή τής ληφθείσης άποφάσεως περί γενικής έξώ- 

σεως τών κοσμικών. 

Χάριν δλοκληρώσεως ιδέας περί τού ζητήματος παραθέτω καί τήν 
λαβοΰσαν χώραν περί τά τέλη τού αίώνος προσπάθειαν τού Τόπου. Τήν 
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πλημμυρίδα των Ρώσων άποίκων ιεραποστόλων εις τό “Αγιον "Όρος μετά 
τό 1840 συνηκολοΰθησε πλήθος κοσμικών έκ τής Χαλκιδικής και εξ Ηπεί¬ 

ρου οικοδόμων, ξυλουργών, ήμιονηγών και ά'λλων, πολλοί των όποιων 
παραμένουν άνεργοι και άγνωστοι. Ό Τόπος ανησυχεί και πά?αν εκ τής 
παρατηρούμενης εκλαϊκευσεως και λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Κατ* Απρίλιον 
του 1880 ή Σΰναξις προσκα?.έσασα τον Καπετάν Γεωργάκην προέβη εις τον 
διορισμόν αΰτοΰ ώς γενικού Πολιτάρχου και επιτηρητοΰ των Καρύων, επί 
μισθώ (300) τριακοσίων γροσίων κατά μήνα, μετά τεσσάρων σερδαρών, 

μέ την εντολήν έκκαθαρίσεως τής περιοχής έκ των διαφόρων υπόπτων και 
διεφθαρμένων ατόμων, έπι τή βάσει παρασχεθεισών αΰτφ γραπτών οδηγιών. 

*II πράξις έχει ώς ακολούθως: 

«Σήμερον την 8νν Άπριλίον ημέραν Τρίτην, ώραν 3 π.μ. σννελθόντων 
των αντιπροσώπων είς ΛΤ' Σννεδρίασιν και πλήρους απαρτίας ενρεθείσης, 
ένεκρίθη και άπεφασίσθη ομοφώνους ό διορισμός του Καπετάν Γεωργάκη ώς 
γενικόν Πολιτάρχου και επιτηρητοΰ τών Καρνών και των πέριξ αυτών μετά 
τεσσάρων φυλάκων υπό τάς άμεσους διαταγάς του, προς ασφάλειαν του Ιερόν 
ημών Τόπον καί διακαΟάρισιν αυτόν άπό τών διαφόρων ύπόπτιον, άεργων καί 
διεφθαρμένων ξένων άτομοϊ», τον μέ.ν μισθοδοτούμενου άνά γρυσια τριακόσια 
κατά μήνα τών δε άνά γρυσια διακόσια, ιίπάσας τάς ζωοτροφίας αυτών λογι- 
ζομένας είς ίδιον αυτών βάρος. Ιίρός έκπ/.ήρωσιν οθεν τής άνατεΟείσης αύτφ 
υπηρεσίας έπεδόθησαν αντώ γραπται κοινοσψράγιστοί όδηγίαι, έν αίς περιέ- 

χονται τ« καθήκοντα τής υπηρεσίας του. Η μισθοδοσία τών είρημένων Πολι¬ 

τάρχου καί φυλάκων θέλει πληρώνεσθαι μέν υπό του Κοινού Ταμείου, θέλει 
είσπράττεσθαι όμως έπο/ιένως άναλόγως τών ατόμων τών κατοικονντων έν 
τοϊς Κελλίοις, παρ αυτών τών Κελλιυηών καί τών έν Καρυαΐς έμπορευομέ- 

νωνο. (Κώδ. 2α, Ι.Κ., Συν. ΛΤ', άριθ. 40). 

Μετά δεκαετίαν τό ζήτ7|μα ανακύπτει έντονώτερον, λαμβάνει δέ αυτήν 
τήν φοράν πρωτοφανή έκτασιν, μέ δραματικά αληθώς γεγονότα παραλυσαντα 
τήν διοίκησιν του Τόπου έπι μακρόν και όδηγήσαντα εις αντιθέσεις και 
διενέξεις θλιβεράς Εκκλησίαν καί “Αγιον ’Όρος. Ή απόπειρα άφεώρα καί 
πάλιν «τήν περιστο/.ήν ή παντελή έκρίζωσιν τοϋ κακόν» δι* άπομακρυν- 

σεως έκ του Τόπου τών λαϊκών, τών οποίων τό καταστήματα καί εργαστή¬ 

ρια ύπερέβαινον τά έβδομήκοντα μέ σύνθετον καί πολυμερές έμπόριον. 

Αφορμήν έδωσαν Ρώσοι μοναχοί τής περιφερείας Καρυών καί πολλοί τών 
προσκυνητών, επίσης Ρώσων, έπιδιδομένων άκορέστως εϊς τό αλκοόλ μέ 
αποτέλεσμα νά ανοίξουν ποτοπωλεία έν Καρυαΐς μέ τό οίκτρόν θέαμα τών 
μεθυόντων περιφερομένων έν τή αγορά καί πιπτόντων τήδε κάκεΐσε, τινές 
τών οποίων καί άπέθνησκον έκ του ψυχους τήν νΰκτα' επίσης τό γεγονός 
ότι πολλοί τών μοναχών καί αντιπροσώπων ακόμη έσΰχναξον εις τά κατα¬ 

στήματα έθισθέντες εις τό κάπνισμα. 
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Διά τής ύπ* άριθ. 4/7 -10-1891 εγκυκλίου της ή Ιερά Κοινότης ^(καλ- 

λιεπεΐ καλάμφ του αειμνήστου Χρυσοστόμου Λαυριώτου), άνηγγειλεν είς^τάς 
Τεράς Μονάς τήν ομόφωνον αυτής άπόφασιν περί του κλεισίματος τής αγο. 
ράς καί αποβολής του λαϊκού στοιχείου αΐτήσασα τήν έπι τούτφ ένσφράγι. 

στον γνωμοδότησήν τών Μονών, άναφέρουσα καί τά αίτια τής ληφθείσης 
ώς ανωτέρω άποφάσεως. «-Ή κατάστασις τών Καρυών γυμνή καί τετρά- 

γηλισμένη, θέαμα τοϊς πάσιν αποστροφής άξιον όράται οικειοις και αλλο- 

τρίοις, τοϊς εγγύς καί τοϊς μακράν, οι ξένοι καί οι παροδϊται θανμαζονσιν 
αγνοούντες, οι μικρόν έγκνπτοντες καί μελετώντες τα πραγματα οικτειρουσιν,^ 

οι καλώς γνωρίζοντες λυπούνται καί οι έθισθέντες χλευάζουσιν ημάς. Και 

έγεννήθημεν όνειδος ονχί τοϊς γείτοσιν ημών άλλα τοϊς συνοικονσιν ήμϊν. 

έμίγημεν αυτό ϊς καί έμάθομεν τά έργα αυτών, φεϋ, φεΰ, πώς άπώλετο Ιε¬ 

ρουσαλήμ ή Σκήτη ή μεγάλη, ή Πόλις τών Πατέρων νυν αιχμάλωτος όράται 
υπό...» καί επιλέγει «ό ζήλος, ιερά φιλοπατρία, άφοσίωσις καί αυταπάρνησή 
τών ιερών Μονών έν ήμέραις πονηραϊς οϋκ έξέλιπεν, ουδέ μήν έκλείψει. επί 
ξνροϋ ακμής ϊοταται ήμϊν, αδελφοί, τά πράγματα, είπα μεν ώς ήδυναμεθα, νι- 

κώη δ> έν πάσιν ήμϊν τά σωτήρια...». ( Κώδ. 3α, Ι.Κ., φ. 848β * 850α, 1891). 

Α! απαντήσεις τών Μονών, δείγματα υπέροχα τής Γραμματείας όλων 
ανεξαρτήτως τών Μονών, άπεσφραγίσθησ«ν μίαν καί τήν αυτήν ημέραν 
επί Συνάξεως τήν 25 Όκτωβρίου του ΐδίου έτους καί ευρέθησαν σΰμψη- 

φοι καί ομόφωνοι επί του ζητήματος, πλήν τής Τεράς Μονής ώηροποτά- 

μου, τήν οποίαν μολονότι δεν ήτο απαραίτητον προσεπάθησαν διά μεταβά- 

σεως Επιτροπής έξ αντιπροσώπων νά μεταπείθουν, ματαιως όμως. II μικρά 
αΰτη διαφωνία συν τφ χρόνφ κατέληξεν εις πληρη διαστασιν καί διχασμόν 
τών αντιπροσώπων τής Τερ. Κοινότητος, ου μονον έπι του ζητήματος τής 
αγοράς Καρυών, άλλα καί επί πολλών άλλων. Παρατρέχω τά έπι πενταετίαν 

γεγονότα προς συντομίαν. 
Τήν 29 Όκτωβρίου 1896 έν Έκτάκτφ Συνεδριάσει άπεφασίσθη νά 

κληθή Διπλή Σΰναξις έκ Καθηγουμένων καί Προϊσταμένων «όπως έν ομο¬ 

φωνία κανονίσωσι τούτο (τό ζήτημα τής αγοράς) συνφδα τοϊς ιεροΐς κανοσι 

καί ταϊς άνάγκαις τοϋ Τόπον». (Κώδ. 3α, Ι.Κ., Συν. ΚΑ', φ· 134β). Εκ- 

τοτε διεκόπησαν αί έργασίαι τής Τεράς Κοινότητος καί δέν έπραγματοποιή- 

θησαν Συνάξεις τών αντιπροσώπων επί οκτώ μήνας, ούτε καί αλλαγή τής 
Τεράς Επιστασίας έγένετο, «ένεκα τοϋ έν αυτή (τή Κοινότητι) άναφυέντος 
ζητήματος τής ένταϋθα αγοράς, οντινος τήν λύσιν οι μέν διαβλεποντες λυσι- 
τελεστέραν κατά τούτον τον τρόπον καί τύπον, οΐ δέ κατ’ εκείνον, τό συμφέ¬ 

ρον τον ιερόν ημών Τόπον πάντες έποθουμεν, προς ο καί άποβλέπομεν». 

(Κώδ· 3α, Ι.Κ., φ. 135α, 1897)· 
Τό χάσμα προσεπάθησε νά γεφυρώση τό Οικουμενικόν ΓΙατριαρχεΐον 

δΓ άποστολής Εξαρχίας έκ τών Μητροπολιτών Σερρών Γρηγορίου καί Σερ- 



Γ. Αλεξάνδρου Λαυριώτου 248 

βίων καί Κοζάνης Κωνσταντίνου κομιστών τού ύπ’Αριθ. 4.102/14-8-1897 

Πατριαρχικού γράμματος, παραστάντων κατά την συγκροτηθεΐσαν πρώτην 
Συνεδρίαν του έτους 1897 κατά τήν 31 Αύγούστου. Αντί των Ιξήκοντα 
περίπου συνεδριών ετησίως τής Τέρας Κοινότητος μόλις επραγματοποιήθη- 

σαν δέκα εννέα, εκ τών όποιων αι δώδεκα υπό στοιχειον Β# εως ΙΓ' ελαβον 
χώραν εντός του Σεπτεμβρίου, παρέστησαν δε οί Πατριαρχικοί Έξαρχοι και 
συνυπέγραψαν εις τάς υπό στοιχειον Β', Γ', Γ', Η', ΙΒ', καί ΙΓ'. Κατά 
τήν τελευταίαν ταΰτην τής 25 - 9 · 1897 δέκα εκ τών Αντιπροσώπων ( τής 
παραταξεως Χαρίτωνος Κουτλουμουσιανοΰ, Γεωργίου Άγιοπαυλίτου καί 
Γερασίμου Σμυρνάκη) έγνωμοδότησαν δτι «έγκρίνουσιν, δπως 6 καθορισμός 
των επαγγελμάτων ή τούτων έξάσκησις υπό μοναχών ή λαϊκών, ώς καί ή 
οριστική λύσις πάντων τών ζητημάτων τών σχέσιν μετά τής άγορας έχόντων 
άνατεθώσιν εις την φιλόστοργον ημών Μητέρα “Εκκλησίαν, εις ήν και καθυ- 

ποβαλλονται πλήν τών προ πολλον άποσταλεισών εκθέσεων και τά τούτων 
συμπληρώματα... καί παρ ής άναμένουσι τήν οριστικήν λύσιν καί δικαίαν 
αύτής άπόφασιν γενησομένψ παρ3 όλων τούτων (τών δέκα) σεβαστήν και 

αποδεκτήν...»., (Κώδ. 3α, Ι.Κ., Συν. ΙΓ, 25-9-1897, φ. 146α). Τό Πρα¬ 

κτικόν ΰπεγράφη υπό τών Έξάρχων καί 13 αντιπροσώπων, ήτοι δεν προσέ- 

λαβε τό νόμιμον κύρος διά 14 υπογραφών, ο δέ Λαύρας (ό κατά πνεύμα 
παππος μου Γ. “Αλέξανδρος) διαμαρτυρηθείς άπέσχεν εκτοτε τών Συνεδριών 
μέχρι τέλους του έτους. Τό ζήτημα προσλαμβάνει πλέον καθεστωτικόν δξΰ- 

τατον χαρακτήρα, εκ τής αυθορμήτου καί επιμόνου άναμίξεως τής Εκκλη¬ 
σίας εις διοικητικά του Τόπου ζητήματα. 

Η Πατριαρχική Εξαρχία εισηγηθη λυσιν πόρρω άπέχουσαν τού πνεύ¬ 

ματος του σιγιλλίου του Πατριάρχου Γαβριήλ του Δ' ( 1783), του κυρώσαν- 

τος τούτο Πατριάρχου Νεοφύτου ( 1793) καί τών Από του Ιανουάριου 1791 

ληφθεισών αποφάσεων υπό τών Καθηγουμένων καί Σκευοφυλάκων.“Αντί τών 
τεσσάρων Κοινών καταστημάτων, Ιφ“ <5ν εγίνετο ή συζήτησις καί αί φιλονι- 
κειαι επι ενα αιώνα ( 1791 - 1891 ), τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον παρεδέ- 

χθη τήν υπαρξιν καί λειτουργίαν τεσσαράκοντα εξ εν δλφ καταστημάτων έν 
Καρυτης, χωρίς νά προσδιορίση, Αν ταΰτα δέον νά διευθΰνωνται υπό μονά¬ 

χον ή υπό λαϊκών ή καί ΰπ* αμφοτέρων, ύπ* αναλογίαν τινά καί ποιαν. Τό 
έκδοθεν Συνοδικόν νέον σιγίλλιον του Πατριάρχου Κωνσταντίου, υπ“ Αριθ. 

5^505/Όκτωβρίου 1897, Ίνδικτιωνος ΙΑ' Ανεγνώσθη καί κατεχωρήθη εν 
τή Συνεδρία ΙΖ/3Ί1 - 1897, τήν οποίαν υπέγραψαν δέκα μόνον αντιπρό¬ 

σωποι. Σημειωτέον δτι Από τήν ημέραν διαφωνίας Έξάρχων καί αντιπρο¬ 

σώπου κατά τήν 25 Σεπτεμβρίου δεν μετέσχον πλέον τών Συνεδριών τής 
I. Κοινοτητος οί^Έξαρχοι. Έν τφ μεταξύ ό τής Μεγίστης Λαύρας Αντι¬ 

πρόσωπός δια τού φίλου του Καθηγουμένου τής Μονής Καρακάλλου Άρχιμ. 

Αθανασίου έπέτυχεν αδιάρρηκταν σύνδεσμον καί συνασπισμόν εκ δέκα 
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καί τριών αντιπροσώπων, μεταξύ τών οποίων οί τέσσαρες, οι τα πρώτα 

φέροντες. 
Οί Πατριαρχικοί “Έξαρχοι αδυνατοΰντες νά εφαρμόσουν τό εκδοθέν 

σιγίλλιον στρέφονται κατά τών πρωταιτίων — κατ’ αύτους Αλέξανδρου 
Λαυριώτου καί Καθηγουμένου τής Μονής Καρακάλλου “Αρχιμ. “Αθανασίου, 
τών οποίων διετάχθη τηλεγραφικώς ή προσαγωγή ενώπιον τής Αγίας καί 
Τέρας Συνόδου. Ή Τερά Κοινότης, δσον καί οί καλούμενοι δεν αποδέχον¬ 

ται τήν εντολήν τής “Εκκλησίας καί τιμωρούνται, ό μέν πρώτος δι’ έξεκκλη- 

σιασμού ό δέ δεύτερος μέ αργίαν πάσης ιεροπραξίας, «μεχρις δτου είλικρι- 

νώς έπιδεικνύμενοι μεταμέλειαν έκτελέσωσι τήν Συνοδικήν άπόφασιν».{Κώδ. 

3α, Ι.Κ., Συν. Β', 9-2- 1898). 

Οί Π. Έξαρχοι παρέτειναν τήν έν Άγίφ “Όρει παραμονήν των μέχρι 
τέλους Μαίου τού 1898, έν δψει Σεπτής εντολής περί εφαρμογής τού σιγιλ- 

λίου, περί τής Αγοράς καί άλλων ιινών αναφυέντων ζητημάτων εσωτερικής 
φύσεως τών Μονών Βατοπεδίου καί Ίβήρων. Συνεχιζόμενης τής ε'ριδος έγε- 

νοντο δύο μόνον Συνάξεις τής Κοινότητος κατά τον Φεβρουάριον την 6 

καί 9 καί δύο τον Μάϊον 13 καί 29 τού μηνός, διά τά διατεταγμένα προς 

αλλαγήν τής Τ. “Επιστασίας, κατά τήν 1 τού μηνός “Ιουνίου. 
Καθορισθέντων τών Έξαρχικών δικαιωμάτων διά Πατριαρχικού γράμ¬ 

ματος ΰπ’ αριθ. 2.623 δι’ αμφοτέρους τούς Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, 
μετεβίβασαν ούτοι τήν φροντίδα εφαρμογής τού σιγιλλίου περί τής αγοράς 
εις τήν Τέραν “Επιστασίαν, μετά δήλωσιν τών δεκατριών πλειοψηφούντων 
αντιπροσώπων, δτι θά σεβασθούν τάς διατάξεις, καί ανεχώρησαν. Η διά- 

στάσις υπήρξε τοιαύτη, ώστε έμεσολάβησε πρόσωπικώς ό εφησυχάζων Οι¬ 

κουμενικός Πατριάρχης “Ιωακείμ ό Γ', ίνα τιμήσουν οί αντιπρόσωποι τούς 
δύο Π. Έξάρχους κατά τάς έορτάς τού Πάσχα. Τό έπιτίμιον τών δύο τιμω- 

ρηθέντων έλύθη μόλις μετά διετίαν, τού μέν Αλεξάνδρου Λαυριώτου (μη 
μεταβάντος), κατόπιν αίτήσεως τής Μονής καί τού ίδιου, δια τού υπ αριθμ. 

5.566/2-10-1900 γράμματος τού Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντίου, 

συνηγορούντος τού αγίου Προύσης Ναθαναήλ, τού δε Καθηγουμένου τής 
Μονής Καρακάλλου “Αρχιμανδρίτου “Αθανασίου διά τού υπ’ αριθμ. 5870/12 - 

10- 1900 Πατριαρχικού γράμματος, κατόπιν αύτοπροσώπου μεταβάσεώς του 

εις Κωνσταντινούπολιν. Άπό πρώτης “Ιουνίου τού 1898 ή Τερά Κοινοτης 
καί ό Τόπος, δι* αλλαγής καί τού ούκ ολίγον ταλαιπωρήσαντος τήν Τέραν 
Κοινότητα γραμματέως Χριστόφορου Κτένα, προσκειμένου εις τούς έπτα 
περί τον Γεώργιον καί Σμυρνάκην μειοψηφούντας καί επί τετραετίαν δια- 

τελέσαντος (1894 -1898), αντικατασταθέντος διά τού Ιωακείμ Τβηρίτου, 

εισέρχονται πλέον εις τήν όμαλότητα. Άποτυχούσης τής προς καιρόν ανα- 

θέσεως τών Κοινών καταστημάτων εις μοναχούς, τό λαϊκόν στοιχειον 
επανέρχεται καί καταλαμβάνει τάς πρώτας θέσεις του έν πάσιν, έξέλιπον 
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πάντως αί άταξίαΓ «ειμή έγίνετο — ή απόπειρα περιστολής καί έκριζοίισεως 
του κακού — πάλαι άν ό^χετο άπιών εξ αυτών εις τό παντελές ό μονα¬ 

δικός βίος». 

Ό Τόπος κατά τήν επίσημον μαρτυρίαν του ζήσαντος τά -Θλιβερά 
εκείνα γεγονότα Πατριάρχου “Ιωακείμ του Γ' είχεν ανάγκην μόνον δέκα 
πέντε καταστημάτων, διά τούτο και ή άπομάκρυνσις τής Κοινότητος έκ των 
παλαιών αποφάσεων όπως, εκτός των ιερών κανόνων καί -θεσπισμάτων τής 
Εκκλησίας, ληφθούν ΰπ’ ό'-ψιν καί αί άνάγκαι του Τόπου, αί'τινες κατά 
τήν εποχήν εκείνην είχον πολλαπλασιασθή, αύξηθέντος του πληθυσμού είς 
τό τριπλάσιον. Έν τοΐς καταλοίποις αύτογράφοις αυτού σχολιάζουν ό αεί¬ 

μνηστος Πατριάρχης Ιωακείμ Γ' τό ανεπιτυχές των διατάξεων του σιγιλ- 
λίου τοΰτου, μή ισχΰσαντος ουδέποτε μέχρι τουδε, ούτε δέ καί άναιρεθέν- 
τος, ώς εξής γράφει περί του άρθρου 8 : 

«’Άρθρον 8. Ώς βιομηχανικά εργαστήρια χρησιμεύονσι τά ισόγεια μέρη 
των έν Καρναϊς εργαστηρίων τής 'Ιεράς Κοινότητος, λαμβανούσης αυστηρά 
μέτρα, ΐνα μή σνμβαίνη τι εν τοΐς άνω, των βιομηχανικών τούτων εργαστη¬ 

ρίων, δωματίοις άπάδον τώ μοναχικά) βίω!!!» 

Τά θαυμαστικά προσθέτει ό αείμνηστος μέγας Πατριάρχης καί Κλεινός 
Ερημίτης του Μυλοποτάμου, έπιφέρων: «Θλΐψιν δέον νά προξενήση ή έπι- 

κρατήσασα απρονοησία είς τήν σύνταξιν τον άρθρου τούτον διά τε τό σκανδα¬ 

λιάδες και ανεπιτυχές μέρος αυτόν, έργαστήριον βιομηχανικόν άνεν άνωγείον 
έν φ και εργάζονται και τρώγονσι καί μαγειρεύονσι καί πλένονται καί κοι- 

μώνται μαΐατορες καί μαθητενόμενοι, δεν δύναται νά ύπαρξη, ή δέ έπιτήρησις 
των έν αντώ απολύτως δυσχερής, έκτος αν ή Κοινή Σύναξις θέση άνά ένα 
μοναχόν άνώτατον επόπτην καί υπεύθυνον έν εκάστψ εργαστηρίου βιομηχα¬ 

νικού, δυνάμενον νά διημερεύη καί διανυκτερεύη έν αύτώ! 

'Η κατά τους χρόνους έκείνονς τηρονμένη αυστηρά σεμνότης ήν τό 
κυρίως χαρακτηριστικόν τον μοναχικού βίου, καθ'1 ο δεν έπετρέπετο τό είκή 
καί ώς ετνχε περιπλανάσθαι εύκαίρως άκαίρως, όπως τύχη καί οπού φθάσει. 

Τό τοιοϋτον έλογίζετο ακαταστασία, αμάρτημα καίριον, ελάττωμα επιβλαβές 
τον άγιον βίου. 

' Από τον έτους 1840 τά πράγματα άρδην καί γοργά) τω βήματι μετε- 

βλήθησαν. άλλ’ από τού έτους 1876-1877 έκαλύφθη πάσα ή σεμνή άρχαιό- 

της, παρονσιασθεισών διαφόρων μεταβολών πολυσχιδούς ούσιαστικότητος. 

Ήναγκάσθη δθεν ή Κοινότης, ή διέπουσα Σύναξις, Αρχή τον Τόπου τό 1891 

νά προβή γενναίαν άπόφασιν καταργήσεως τής Καρνοπικής αγοράς, ήτοι τής 

έκλαϊκεύσεως, πρός περιφρούρησιν τής αρχαιοπρεπούς τάξεως καί τού μονα¬ 

χικού βίου. Άπόφασις ιερά, άγια, έπαινεθεϊσα παρά πάντων, άναγνωρισθεΐσα 
καί κνρωθεϊσα υπό τής 3Εκκλησιαστικής καί Πολιτικής Αρχής του Κέντρου». 

Παραλείπω τά λοιπά σχόλια ώς εκφεΰγοντα του μέτρου τής παρούσης 
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μελέτης. Καί επειδή, κατά τό δή λεγόμενον έχουν οί καιροί γυρίσματα, σή¬ 
μερον τά εν Καρυαΐς καταστήματα έν γένει δεν υπερβαίνουν τά εΐκοσιν εκ 
των οποίων πέντε μπακάλικα {παπά Νικοδήμου, παπά Γαβριήλ, Αδελφών 
Τσαγκάρη, Θ. Ταλέα καί Δ. Δήμα), δΓ ών καλύπτονται αί άνάγκαι 1650 

μοναχών καί 1000 περίπου εργαζομένων εν 'Αγίφ "Ορει λαϊκών. Αί 'Ιεραί 
Σκήται ώς επί τό πλεΐστον προμηθεύονται τά απαραίτητα έκ τών καταστη¬ 
μάτων τής Δάφνης, αί δέ Μοναί έκ Θεσσαλονίκης, πολλαπλασιασθέντων τών 
μέσων τής συγκοινωνίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ 

ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

Άπό τής οργανώσειυς του μοναχικού βίου έν 'Αγίφ ’Όρει κατά τον 
δέκατον αιώνα, αναπτύσσεται συγχρόνως καί ή άμυνα κατά τών ποικιλώνυ¬ 

μων επιδρομέων δΓ δλων τών συγχρόνων μέσων, μεθόδων καί οπλών. "Αν 
δέν Ιπέζησαν αί πρώται τού "Αθω Μοναι τού Κολοβου, του Κλημεντος και 
τού Ζυγού, έκ τών οποίων ή τελευταία καλείται «μεγάλη» και δεν εμεινε 
λίθος επί λίθου είς τρόπον ώστε νά άγνοήται σήμερον καί ή θέσις αύτών, 
ήτο διότι έστερούντο επαρκούς άμύνης κατά τών πειρατών, κουρσάρων καί 
παντοειδών άλλων ληστών. Ό οργανωτής όμως και μεταρρυθμιστής τής 
'Αγιορειτικής Πολιτείας "Αγιος “Αθανάσιος μετασχών τής εκστρατείας τού 
Φωκά κατά τού Ηρακλείου τής Κρήτης (Χάνδακος) καί έχων ιδίαν αντί¬ 

ληψην τών πραγμάτων Ιφρόντισε συγχρόνως μέ τήν ΐδρυσιν τής Μεγίστης 
Λαύρας νά περιφρουρήση αυτήν διά πολλών πύργων και επάλξεων, καθώς 
καί τον λιμενίσκον τής Μονής ταύτης μέ κάστρον οχυρόν επί τεραστίου 
άκροτόμου βράχου μέ κρεμαστήν κινητήν γέφυραν. 

"Εκτοτε αναπτύσσεται ή κατά τού έχθρού αυτοάμυνα τών μοναχών 
δΓ δλων τών συγχρόνων δπλων και δια πολεμικών οικοδομικών συγκροτη¬ 

μάτων, τών οποίων ό δγκος καί τό μεγαλειον δείκνυται έως τής σήμερον. 
Τοιαύτη υπήρξεν ή αφετηρία τής ύπερασπίσεως τών ιερών καί οσίων 
Εστιών, ήτις είς βραχύτατον έξειλίχθη είς ένα πάνοπλον "Αγιον Ορος με 
καταπληκτικά φρούρια. Είς τον τεράστιον αγώνα δέκα ολοκλήρων αιώνων 
ποσάκις έτιμήθησαν καί ήγιάσθησαν διά τού αίματος τών πολεμιστών μονα¬ 
χών ! Μερικαί Μοναί ύπέκυψαν εις τό μοιραϊον προ ύπερτέρων δπλων καί 
άναριθμήτου εχθρού, τινές άνέζησαν πολλάκις ώς δ φοΐνιξ, αλλά τών περισ¬ 
σοτέρων ή ζωή καί ή δράσις δέν διεκόπη ποτέ, ούτε καί μετά τήν "Αλωσιν, 

δτε έστερήθησαν οί μοναχοί τής φυσικής των προστασίας, παρά τής Βυζαν- 
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τινης Αυτοκρατορίας, και του πλείστου μέρους των υλικών αυτών αγαθών. 

Μία τοιαΰτη μεγάλη παράδοσις και πείρα πολεμική δεν ήτο δυνατόν νά 
σβήση εις ούδεμίαν εποχήν, αλλά πάντοτε είς τάς αλληλοδιαδόχους σειράς 
και γενεάς των πατέρων εΰρε τούς άξιους συνεχιστάς πολεμάρχους καί ναυ¬ 

μάχους, τούς κατέχοντας τό κομβοσχοίνιον καί τον σταυρόν παρά την φαρέ¬ 

τραν καί τον θώρακα, τό καρυοφύλι καί τό γιαταγάνι, έκ των οποίων ελά¬ 

χιστα άτυχώς σώζονται σήμερον, λεηλατηθέντα κατά τούς δύο παγκοσμίους 
πολέμους τής εποχής μας καί κατά την Έαμοκρατίαν. 

Επι πολλούς αιώνας η ασφαλεία τού Τοπου καί των Μονών παραμένει 
αποκλειστικώς εις τας χείρας τών εμπειροπολέμων μοναχών, εφόσον πλήν 
ελάχιστων τεχνιτών (μαίστόρων) εις οΰδένα τών λαϊκών έπετρέπετο ή παρα¬ 

μονή έν τφ Τόπφ. «.,Μόνοις τοϊς τον μοναχικού σχήματος μετέχονσιν ό 
Τόπος ο^τος παρά τής Κραταιάς Βασιλείας δεδώρηται». (Κώδ. 2γ Ι.Κ. 
σελ. 195). 

Μετά την άναγνώρισιν τής Τουρκικής κυριαρχίας (1430), οί Σουλτά¬ 

νοι, ονομαζόμενοι παρά τών μοναχών διάδοχοι θεόθεν τών Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων, σέβονται τά καθεστώτα τού 'Αγίου "Ορους καί δεν εισάγουν 
στρατιωτικήν φρουράν εις ούδεμίαν εποχήν μέχρι τής επαναστάσεως τού 
1821, περιοδικών τινων αποσπασμάτων τής Θεσσαλονίκης ένεργούντων έρευ¬ 

νας καί διώξεις ληστών εκτάκτως καί εις ώρισμένας περιπτώσεις, περί τών 
οποίων οί μοναχοί ειχον τήν ύποχρέωσιν νά ειδοποιούν τον ηγεμόνα τής 
Θεσσαλονίκης. Ένεκα τούτου παρατηρεΐται κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 
ΙΗ' αΐώνος πλήρης άναστάτωσις καί άντίδρασις τών μοναχών πρός παρεμ- 

πόδισιν τής εισόδου καί εγκαταστάσεως λαϊκών εις τό “Αγιον "Ορος, χωρίς 
ποτέ νά δυνηθούν νά εύρουν τήν άρμόζουσαν λύσιν τού ζητήματος επί 
δύο συνεχείς αιώνας, ώς εκτίθεται λεπτομερέστερον εις τό προηγοΰμενον 
κεφάλαιον. 

Έκ σποραδικών σημειώσεων καί χρονικών εις επιφυλλίδας εκκλησια¬ 

στικών καί ά'λλων βιβλίων τών Μονών — εφόσον ό Τόπος δεν ηύτύχησε νά 
εχη χρονογράφους κατά τό παράδειγμα τών Βυζαντινών — πληροψορούμεθα 
δ'τι οι μοναχοί καί ό'ταν ακόμη έκ τών περιστάσεων ύπεχρεώθησαν νά 
δεχθούν ενόπλους λαϊκούς διά τήν ασφάλειαν τού Τόπου, διετήρησαν τήν 
ηγετικήν αυτών θέσιν μέχρι τής Επαναστάσεως, καί κατ’ αυτήν, διά γεν¬ 
ναίων πολεμιστών. 

Ούτω κατά τό έτος 1693 πολεμούντες πρός τον ληστήν Τζεπέλην φο¬ 

νεύονται δυο μοναχοί Τβηρίτης καί Χιλιανδαρινός ύπεραμυνόμενοι τών 
Κοινοτικών καταστημάτων καί τού Μπεϊλικίου. «έχάθησαν και από τούς 
ληστας πεντε εις τον τοπον» καί άλλοι έτραυματίσθησαν. (Κώδ. 6, Ι.Κ., 

σελ. ρξ'). Τό Λαυριωτικόν φρούριον τού λιμενίσκου (άρσανά) αποκρούει 
επιτυχώς διά τών πυροβολείων τά πλοία τού Τζάρα. (Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 
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α+β )* Επίσης αι Μοναί Βατοπεδίου καί Χιλιανδαρίου αντιμετωπίζουν τον 
φοβερόν Βέργον, τραυματίζεται καί ό μοναχός Δαμασκηνός εις τήν χεϊρα. 

(Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 105). Τήν δράσιν άλλων οπλαρχηγών αντιμετωπίζει ό 
«προποσερδάρης» παπά Γαβριήλ έχων ύπ’ αυτόν τούς μοναχούς Θεόκλητον 
καί Παίσιον καί δεκάδα άλλων λαϊκών, εξ ών απαρτίζεται τό έκστρατευτι- 

κόν του απόσπασμα «πότονρα». (Κώδ. 6, Ι.Κ., σελ. σλ,δ', 1793* 1794). 

“Ωσαύτως ό Διονύσιος Κουτλουμουσιανός άναλαβών πρωτοσερδάρης μετά 
τον παπά Γαβριήλ ( 1802) οργανώνει τά τρία Καπετανάτα τού Τόπου, Βο¬ 

ρείου καί Νοτίου πλευράς καί τής Μεγάλης Βίγλας, υπό τήν αρχηγίαν του 
δέ ήσκήθησαν καί έξεπαιδεύθησαν έν τφ Τόπφ μεγάλοι οπλαρχηγοί, ώς ό 
Κώστας Πολυγυρινός, δ Γιωβάννης Συκιώτης, δ Χαρίσης καί άλλοι με τον 
τίτλον πλέον τού «Πονλονκπασα ή Πουλονκπαση» καί τού «Βιγλάτωρος», 

κατά τήν δριογραμμήν τής Χερσονήσου. Τούτους διεδέχθησαν οί δύο μεγά¬ 

λοι άγωνισταί καί δπλαρχηγοί τού 1821 Βασιλικός Γαλατσάνος καί Γάρου- 

φαλος Πολυγυρινός μέ σΰμπραξιν τού Καπετάν Κανέλη υπό τήν αρχηγίαν 
τού στρατηγού Ρήγα. “Ο Γαρούφαλος υπηρέτησε υπό τον Χαρίσην κατά τά 
ετη 1806- 1811 καί άποχωρήσας επανέρχεται μετά τριετίαν τφ 1814, έχων 
τήν συναρχηγίαν μετά ιού Βασιλικού επί τών δύο πολεμικών αποσπασμά¬ 

των (νεφερίων) καί τών εκτάκτως επιστρατευόμενων, έσω καί έξω τού 

'Αγίου "Ορους εμμίσθων οπλιτών. 

'Η ασφάλεια εφεξής είναι έμπεπιστευμένη εις χειρας εμπειροπολέμων 
λαϊκών αγωνιστών μέχρι τής άπελευθερώσεως κατά τό 1912 καί τής άντικα- 

ταστάσεως τού σώματος σερδαρών υπό τής Βασιλικής Χωροφυλακής. Οί 
μετά τήν Έπανάστασιν ευάριθμοι ζαπτιέδες, Τούρκοι χωροφύλακες, δεν 
ήδυνήθησαν νά επισκιάσουν τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τών σεϊμένιδων 
καί σερδαρών, τά Καπετανάτα τών όποιων προσέφεραν ύψίστας εθνικάς 
υπηρεσίας, καθόσον μέ τάς έπικρατούσας έν τφ Τόπφ ελευθερίας έχρησί- 

μευσαν ώς διδασκαλεία έκπαιδεύσεως οπλιτών εξ δλων τών μερών καί οί 
οποίοι επανερχόμενοι εις τάς πατρίδας των έγίνοντο ηγετικά στελέχη τών 
απελεύθερο)τικών κινημάτων καί κήρυκες τών προγονικών αρετών τής Φυλής 

τής αθανάτου ημών Πατρίδος. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι τό άρματολίκιον τού 'Αγίου "Ορους — άγνω¬ 

στον εις τούς πολλούς — είναι τό άρχαιότερον άνάγον τής ύπόστασιν αυτού, 

κατά τήν παράδοσιν, εις τήν εποχήν τού Σουλτάνου Όρχάν, πριν έτι περά¬ 

σουν οί Τούρκοι επί τού Ευρωπαϊκού εδάφους. Υπήρξε δέ καί ένδοξον, 

καθόσον δεν ήδυνήθη- νά έγκατασταθή εχθρός εν τφ Τόπφ, δστις ύπήρξεν 
άσυ?ιθν παντός αύτοδικήσαντος κατά τού Τυράννου κατά τήν μακραίωνα 
δουλείαν τού Γένους ημών.. 'Η ελευθερία χρήσεως τών οπλών επισήμως υπό 
ραγιάδων, μοναδικόν προνόμιον τού "Αθω, έκ τών Τουρκοκρατούμενων 
μερών, έδωκε τήν ευκαιρίαν νά ίδρυθούν καί εγκατασταθούν έν τφ Τόπφ 
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εργαστήρια πολεμικών οπλών, πυροβόλων και μαχαιρών, εκ τούτων δέ 
έγίνετο προμήθεια και εις τά εκτός τοΰ 'Αγίου Όρους αρματολίκια, κυρίως 
τής Μακεδονίας, τής οποίας ύπήρξεν, όπως τό ώνόμασαν «Κατάστημα τον 
Γένους» εις τό κεφάλαιον τούτο. Τά εργαστήρια αυτά των βιομηχάνων 
λαϊκών, πολλοί των οποίων ήσαν «όμοσχήμονες» των μοναχών, ήτοι ράσο· 
φορούντες, έπρομηθεύοντο τάς πρώτας ΰλας εκ των ξένων πλοίων τά όποια 
ήρχοντο εις τον Τόπον δι’ εμπορικούς σκοπούς 

Φανερόν δτι καθ’ δν χρόνον οί ραγιάδες των άλλων μερών καί άλλων 
χωρών έστέναζον υπό βαρΰτατον ζυγόν «πικραμένοι έντροπαλοί» οι όπλοφο- 

ρούντες τού 'Αγίου “Όρους άμφοτέρων τών σωμάτων (σεϊμέν - σερδάρ) 

έχαίροντο την ελευθερίαν, άδιαφορούντες τελείως διά την παρουσίαν τού 
ενός Τούρκου τού Ζαμπίτου Χασεκή ή τών τυχόν διερχομένων, μή δυναμέ- 

νων νά έπιδράσουν ποσώς επί τών ενόπλων, αφού καί οι ίδιοι ειχον άνά 
πάσαν στιγμήν ανάγκην τής προστασίας των. ’Άνευ αυτών δεν ήδύνατο νά 
κινηθή ούτε Επιστάτης, ούτε αντιπρόσωπος, ούτε επισκέπτης εύγενής. Οΐ 
ίδιοι ώς ιππείς καί πεζοί είναι κομισταί εμπιστευτικών εγγράφων καί συνο¬ 

δοί απεσταλμένων μοναχών μέ χρήματα τού Δημοσίου (χαζνέ). Τόσον ήσαν 
άφωσιωμένοι εις τό καθήκον των καί γενναίοι εις τάς εφόδους των, ώστε 
δυσκόλως ευρίσκει τις περιστατικόν έγκαταλείψεως άνατεθείσης αύτοΐς εντο¬ 

λής, ή βλάβης τού συνοδευομένου ύπ’ αυτών προσώπου. Τό μόνον ίσως 
ψεκτόν είναι, δτι ελάχιστοι, ώς ό καπετάν Αργυρής, μετέπεσαν εις την τάξιν 
κοινών ληστών εξ ελατηρίων έκδικήσεως. 

Ό διορισμός σεϊμένη ή σερδάρη έγίνετο παλαιότερον μέν υπό τών 
τριών Μονών, Μεγίστης Λαύρας, Βατοπεδίου καί Ίβήρων έν τοΐς νεωτέροις 
όμως χρόνοις έγίνετο ύπ’ αυτής ταύτης τής εϊκοσαμελούς Συνάξεως τής Ίερ. 

Κοινότητος τή προτάσει καί έγγυήσει μιας Μονής, δι’ εν έτος επί μηνιαίφ 
μισθφ έλαχίστφ καί μέ ώρισμένα έκτακτα δώρα. Ό αριθμός τών σερδαρών 
κυμαίνεται εις τούς είκοσι, εις εκτάκτους όμως περιπτιόσεις διά στρατολο- 

γήσεως έκ τών έν 'Αγίφ Όρει εργαζομένων λαϊκών καί αλλαχού ό αριθμός 
τής μεγίστης πότουρας ανέρχεται εις διακοσίους. ("Εγγραφον Ι.Κ. τού 1827, 

Άρχεΐον Μεγ. Λαύρας). Πλήν τών σερδαρών, πέντε σεϊμένιδες — άργότε- 

ρον τέσσαρες — υπηρετούν ώς σωματοφύλακες τού Ζαμπίτου Χασεκή αγά, 

τοΰ Πρωτεπιστάτου καί ώς κλητήρες, διαμένοντες από κοινού εις τό «Μπεϊ- 

λίκιον» Καρυών καί τελοΰντες υπό την αρχηγίαν τού πρώτου έξ αυτών κα¬ 

λούμενου «πολιτάρχου». Χρησιμοποιούνται επίσης καί εις άποστολάς, όπως 
καί οϊ σερδαροί, έναλλάσσοντες πολλάκις τάς θέσεις των, καθώς καί εις επι¬ 

βολήν τής τάξεως επί ανωμαλιών εσωτερικών Μονής τίνος ή καί εξαρτημά¬ 

των έχοντες τό δικαίωμα χρησιμοποιήσεως τής ράβδου αυτών, ήν έφερον 

1 Τδε Άλ. Λαυριιότου, Αγώνες καί Θυσίαι, Άθήναι 1962, σ. 47-49. 
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πάντοτε μαζύ των. Ό μισθός τών σεϊμένιδων ήτο κατά τι μεγαλύτερος τών 
σερδαρών, άπαντες δέ έφερον την εύζωνικήν στολήν μέ ίδιάζουσαν παραλ¬ 

λαγήν, σελάχιον πολύπτυχον μέ έμπεπηγμένας έν αύτφ δύο πιστόλας βραχυ- 

κάνους καί μικράν έξ αργύρου ράβδον τό περίφημον «χαρμπϊ» χρησιμεύον 
διά τήν γόμωσιν τών μικρών όπλων καί ώς κλομπ κατά τών άτάκτων εις 
πανηγύρεις καί τελετάς, κατά τάς οποίας εξετέλουν χρέη εύταξίου. Ό πρώ¬ 

τος έκ τούτων έφερε μεγάλην φούνταν (κροσσωτόν) επί τού φεσίου καί 
«φλοκκάταν», επανωφόριον υποκίτρινον μέ «πισλιάο. Εις τό στήθος άνηρ- 

τάτο σταυροειδώς θυρεός, μέέσμαλτωμένην παράστασιν τού προστάτου 'Αγίου 
τού πολεμιστού ή μέ τον δικέφαλον Βυζαντινόν αετόν, ώς δείκνυται εις τάς 
σωζομένας εικόνας εποχής 1880-1900. 

Οί σερδαροί ήσαν διηρημένοι εις δύο ομάδας 6-12 μελών έκάστη, επί 
κεφαλής τών όποιων ήσαν οί δύο πουλουκπασίδες, δηλ. αρχηγοί μπου- 

λουκίων πολεμιστών, οπλαρχηγοί. Αί περίπολοι αυτών ήσαν συνεχείς καί 
προσχεδιασμένης πορείας έν γνώσει τής 'Ιεράς Επιστασίας διά τό ενδεχό¬ 

μενον εκτάκτου τίνος ανάγκης καί εΐδοποιήσεοίις των προς ένωσιν τών δύο 
ομάδων ή έντάξεως εκτάκτως επιστρατευόμενων έκ τών έν ΚαρυαΙς «έργα- 

στηριαρών και βιομηχάνων» λαϊκών, ώς καί τών έν ταΐς Μοναις υπηρετούν- 

των άγροδασοφυλάκων. 

Έκ σερδαρών άπετελεΐτο καί τό τρίτον σώμα 4-5 μελών μέ έδραν τήν 
μεγάλην Βίγλαν κατά τήν όριογραμμήν, εις τήν κορυφήν τής οποίας υπήρχε 
φυλάκιον. Ή έπιτήρησίς των εξετείνετο μέχρι τού αύλακος ήτοι τής πα- 

λαιας διώρυγας τού Ξέρξου, καθόσον διοικητικώς ή Χερσόνησος μέχρι τής 
Έπαναστάσεως περιελάμβανε τά εντεύθεν τοΰ Πρόβλακος κείμενα μετόχια 
τών Μονών Βατοπεδίου, Ίβήρων καί Χιλιανδαρίου καθώς καί τήν Βατοπε- 
δινήν νησίδα τής Άμμουλιανής. Εις τά μικρά ύψιύματα ύπερθεν τής διώρυ* 

γος προς τό μέρος τού "Αθωνος ΰπήρχον φυλάκια καί διά τούτο εις τά κεί¬ 

μενα άπαντα ή φράσις «εις τάς Βίγλας». Φυλάκια επίσης ΰπήρχον κατά και¬ 

ρούς καί εις «κορφόν Κουμίτζης», εις τάς παρυφάς τής Μεγάλης Βίγλας 
«χαμμένη βίγλα» καί εις Μεγίστην Λαύραν παρά τήν σημερινήν Σκήτην τοΰ 

Τίμιου Προδρόμου. 

Ή στολή τών σερδαρών ήτο όμοία κατά πάντα μέ τήν στολήν τών 
σεϊμένιδων, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι έφερον επί πλέον βραχεΐαν (κάπ- 

παν) λευκήν άνευ χειριδών μετά κουκούλας ( καλύπτρας) διά τήν προστασίαν 
των έν καιρφ βροχής καί χειμώνος έκ τών παγετώνοον, διότι διήγον ώς επί 
τό πλεΐστον εις τήν ύπαιθρον, μολονότι εΐχον κατά τόπους κονάκια προς 
συντήρησιν καί ανεφοδιασμόν αυτών δαπάναις τής Ίερ. Επιστασίας. 

Ό μισθός τών σερδαρών είναι κατά τι μικρότερος τού τών σεϊμένιδων, 
4-6 γρόσια μηνιαίως από τού 1773 έως τού 1800, οκτώ γρόσια μηνιαίως 
μέχρι τοΰ 1810 καί δέκα γρόσια κατά τήν δευτέραν προεπαναστατικήν δεκαε- 
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τίαν 1810-1820. Οι αρχηγοί Πολιτάρχος, Βιγλάτωρ καί δυο Πουλουκπασί- 

δες λαμβάνουν εν η δυο γρόσια μηνιαίος περισσότερον των ύπ* αυτούς 
άνδρών. Κατ’ έξαίρεσιν έχουν τό δικαίωμα της κρεωφαγίας τετράκις του 
έτους, Χριστούγεννα, Πάσχα καί κατά τάς δυο άπόκρεω, κεχωρισμένως 
δμως παρά τφ μπεϊλικίφ εις την κατοικίαν των. *Η προεπαναστατική εικο¬ 

σαετία είναι ή εποχή, καθ* ήν τό πρώτον ώς φαίνεται είσάγεται επίσημος 
έστω καί κατ* έξαίρεσιν ή κρεωφαγία εις τό "Αγιον "Ορος* εννοείται δτι τό 
άφθονον κυνήγιον από τούς ένοπλους δεν έλειψε ποτέ καθώς καί από τούς 
κελλιώτας, ώς συνάγεται έκ των περί τής αγοράς αποφάσεων εις τάς οποίας 
γίνεται ρητή μνεία διά τά «εν τοϊς δασυτεροις τόποις δραματουργού μένα» 

σφαγεία, ημέρων καί αγρίων ζώων καί εν τοΐς βορδοναρίοις, ήτοι εις τούς 
σταύλους των Μονών, παρά των ξυλοκόπων λαϊκών. 

Παρά τό γλίσχρον του μισθού των ένοπλων δυνάμεων ασφαλείας, πάν¬ 

τοτε παρατηρείται προθυμία κατατάξεως καί δή επί περιπτοόσεων μεγάλων 
κινδύνων, από αγάπην προς τήν ελευθερίαν καί τά δπλα, τά όποια μαζύ μέ 
τά άπηγορευμένα μπουζούκια καί τήν λύραν γίνονται οι αχώριστοι σύντρο¬ 

φοί των εις τά απάτητα λιμέρια των κορυφογραμμών τού "Ορους. Ή δημώ¬ 

δης μούσα των ήτο τόσον ποικίλη δσον καί τά μέρη τής καταγωγής των, ή 
αναγραφή των οποίων αντί επιθέτων είναι ή καλλιτέρα άπόδειξις περί τής 
μεγάλης συμβολής τού * Αγίου "Ορους εις τήν προετοιμασίαν τής Έπανα- 

στάσεως. "Αγραφα, Βέρροια, Νάουσα, Νιγρίτα, Βοδενά, Σέρραι, Ξάνθη, 

Φιλιππούπολις, Πε?^οπόννησος, Ήγεμονίαι, δλα τά μεγάλα κέντρα τής Μακε¬ 

δονίας καί ιδιαίτατα ολαι αί Κοινότητες τής Χαλκιδικής έχουν τούς ήρωάς 
των εις τό «Κατάστημα τον Γένους» εν τώ ’Άθφ καί προετοιμάζονται διά 
τήν μεγάλην ημέραν τής κοινής εξεγέρσεως κατά τού δυνάστου. Τό μόνον 
στοιχεΐον τό όποιον δεν διακρίνεται εις ούδεμίαν έποχήν είναι ο! Αλβανοί. 
Τά αίτια δύναταί τις νά άνευρη εις τά χρονογραφήματα τού * Αγίου "Ορους, 

έκ τών οποίων δείκνυται οτι ούτοι υπήρξαν αληθής μάστιξ των Μονών εις 
πάσαν περίοδον καί κατ9 αυτήν ταύτην τήν Έπανάστασιν ώς «νεοσύλλε¬ 

κτοι9 τού Τουρκικού στρατού καί ώς μαυραγορΐται σιτηρών καί άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης. 

Τά ένδοξα αυτά, Μακεδονικά κατά τό πλεΐστον, αρματολίκια τού * Αγίου 
"Ορους, εις τά οποία έμαθήτευσαν καί υπηρέτησαν ό Διαμαντής, ό Τζάμης, 

ό Ζαφειράκης καί άλλοι διάσημοι αρματολοί καί αρχηγοί τού άγώνος τού 
είκοσιένα, δπως ό πρωτοψάλτης τής Ελευθερίας Ρήγας Φεραΐος κ.ά. δεν 
έτυχον άτυχώς ούδ9 απλής μνείας παρά τών ιστορικών, εις δέ τό προσφάτως 
ίδρυθέν έν Θεσσαλονίκη Μακεδονικόν Λαογραφικόν Μουσεΐον ή Ελληνικοί- 

τάτη καί υπέροχος εθνική των στολή είναι άγνωστος, τό δέ πλέον οδυνηρόν 
είναι, οτι καί εις αυτόν τον Τόπον, τον κατ9 εξοχήν τόπον τών παραδόσεων 
έξέλιπε παν ίχνος από τά ιστορικά ταύτα ενθύμια τών στολών, έξαρτήσεων 

13 - 6 -1963 
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Καταγραφή των τε εντός του 'Αγίου "Ορους τον ’Άθωνος κτημάτων των 

Εϊκοσιν Εναγών Μοναστηρίων, καί τον μουκατάϊ ζιμίν, ήτοι τής αποκοπής 

τής γής, και τον μουμπαγέϊ καδίμ δηλαδή τον μακτον πονπαγιέ, και των 

σπέντζων, καταγραφέντων παρά τον βασιλικόν τεφτισουτζή άχμέτ έφένδη 

μοντεβελλή τον έν Κωνσταντινουπόλει νουρ όσμανιγιε τζαμιού εν ετει οθω¬ 

μανικά) 1177, σωτηρίου δέ μψξδ' επί τής βασιλείας τον Σουίταν Μονσταφά} 

υιόν του Σουλτάν άχμέτ, και τιμηθέντων ένεκα δεκατισμον είς μεν το τον 

αμπελιού δονούμιον, ήτοι στρέμμα, άσπρα 60 εις δέ τό τον χωραφιού, τζαϊ- 

ρίου, καί κήπου άσπρα 120 καί είς τό τον λεπτοκαρεώνος άσπρα 240 είς δέ 

τήν ρίζαν τον έλαιοδένδρον άσπρα δύο καί είς τό μελίσσιον άσπρα 9 είς τον 

κάθε μϋλον άσπρα 120 καί εις τήν κάθε σπέντζαν άσπρα 60 κατά τον έν 

μεβκουφάτ καλεμίω Βασιλικόν κώδικα, καί κατά τά σωζόμενα εκ τον αυτόν 

Μοναστήρια 
Δουνονμια 
αμπέλια»· 

προς (ή 60 

Δουνονμια 
χωραφίων 

προς ίτ) 120 

Δουνονμια 
τξαϊοίων 

προς & 120 

Δοννονμια 
κήπων 

προς <μ) 120 

Δουνονμια 
λεπιοκάρων 
προς (/) 240 

ελαιόδενδοα 
, ' προς 

\ 0 2 

Μελίσσια 
προς 
0 9 

Λίίίοΐ 
«Λ 

$) 120 

Λαύρας . . . 323 1 27 72 31 7, 240 7 2 7.421 399 4:- 
Βατοπαιδίου 22δ Π9 7. 5 7. 15 44 3.653 449 2 
Ίβήρων . . . 199 — 10 34 7. 84 7. 4.283 120 £ 
Χελανταρίου 128 60 7 7. 14 89 7. 1.800 272 Μ 
Διονυσίου . . 30 — — 5 7. 8 7. 491 — 2:· 
Κουτλουμουσίου 135 V, — 22 72 18 145 2-663 —. ί 
Παντοκράτορος 134 V. — 25 7 68 2.585 101 — 

Ξηροποτάμου . 67 — 8 10 24 960 98 2 
Ζωγράφου . . 58 V, 60 12 2 4 7. 1.043 17 71 
Δοχειαρίου . . 41 V, — — 7 — 798 20 1 
Καρακάλλου . . 82 — 5 16 7, 130 7. 2.244 78 1 
Φιλοϋέου . . . 80 — 10 14 98 2.313 88 1 

'Αγίου Παΰλου . 22 — 1 12 29 7. 560 — 1 
Σιμόπετρας . . 10 — — 7. 17. 399 — 

Ξενοφώντος . . 32 — 16 72 3 7. 6 1.404 64 2 

Σταυρονικήτα . 61 7* — 7 8 7.; 4 1-018 — 1 

Γρηγορίου . . 8 — 4 ! 2 7. 8 7. 612 — 1 

Έσφιγμένου . . 30 60 1 2 7. 2 7. 388 20 1 

Ρώσσων . . . 43 — δ 6 72 16 842 200 ι.| 
Κωνσταμονίτου 26 '/> 20 4 ! 5 — 478 ! 64 1 

Σοΰμα .... 1.727 380 7* 174 7. 215 1.005 35.875 ! 1.990 32 
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καλαμιού επιβεβαιωμένα διά τουράδων βασιλικών είκοσι δεφτερ σονρετια 

τών αντοον Μοναστηρίων. Καί τοον έκτος τοϋ "Ορους τζιφλικιων ήτοι μετο- 

χίων, τών χανέδων αυτών, κατά τον αυτόν βασιλικόν κώδικα, και κατα το 

σωζόμενον τή Κοινότητι δι’ έρνθρον τουρά βεβαιωμένον δεφτερ σονρετιον, το 

παριστάνον τήν έχ τριών βερών σνστασιν τον χανέ, ήτοι η απο δυο αν¬ 

θρώπων καί ενός ζευγαριού, ή από ενός ανθρώπου καί δύο ζευγαριών, καί τήν 

τιμήν τον χανέ δτι λογίζεται εις χίλια πέντε άσπρα τοϋ χαζνέ, έκ τών οποίων 

τά έχατδν δέκα άσπρα στένονσιν εν γρόσιον, έκ δέ τών τρεχόντων έχα- 

τδν εΐκοσιν άσπρων είς τδ γρόσιον ή τιμή τον χανέ άριθμεϊται γρόσια 

εννέα καί άσπρα 15 ήτοι γροσ. 9 άσ. 15. Μετεφρασθη δε εκ τών δεφτερ 

σονρετίων ή παροϋσα πράζις, καί κατεστρώθη εν έτει- σωτηριω ,αωζ : Κατα 

μήνα Μάϊον. 

: Σοΰμα 
Μουκατάΐ Μουπαγέϊ 

Σπεντζαε 

ίκάστον 

Τιμή 

οπέντςων 

Χάνε δες 

7ών 

Τιμή 

χανέδων τρός 

Σοΰμα 

γενική έκάστον 

“Ορονς X* ημάτων 
ζτμον κο.διμ 

Μοναστηριού προς $60 Μετοχίων γροσ. 9 $ 15 Μοναστηριού 

γρόσ. & γρόσ. γρόσ. γρόσ. γρόσ. 

8 7 . 

γρόσ. 0 γρόο. $ 

860 13 413 80 700 350 79 10 1.782 23 

497 7 140 40 320 160 12 V. 115 70 952 77 

397 46 110 40 330 165 18 73 167 35 879 81 

378 108 120 30 220 110 12 109 60 748 48 

47 82 60 20 120 60 11 7» 106 55 294 17 

441 116 80 20 190 95 2 18 30 655 26 

285 109 50 20 170 85 2 7ε 21 35 462 24 

124 102 40 20 120 60 7 7, 66 110 311 92 

132 109 50 25 170 85 Π7. 106 55 399 44 

43 66 40 20 120 60 ιο7. 97 40 260 106 

367 90 40 20 140 70 4 36 60 534 30 

306 18 30 20 86 43 2 7. 21 35 420 53 

93 40 32 18 90 45 8 73 — 261 40 

15 18 32 18 24 12 3 27 45 104 63 

78 24 32 18 70 35 4 7. 42 70 205 94 

67 26 32 18 60 30 3 7. 33 55 180 81 

38 84 25 15 40 20 1 9 15 107 99 

92 56 28 22 40 20 3 27 45 189 101 

97 4 32 18 60 30 6 73 60 100 237 104 

37 56 42 32 18 30 15 6 54 90 176 12 

4422 80 1.418 500 3.100 1.550 139 7. 1.274 55 9.165 15 

του τζαούς Μοναστηριού άπερ χάνει ή 

;:ν Κοιν. κατ* έτος . . • , 3 27 45 27 45 

λ;.:;·:. Σοΰμα 142 Υ3 1.301 100 9.192 65 

(Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 1710- 172α). 
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’Ένδειξις τής τιμής καί ποσότητος των χαρατζίων, κατά την περίληψιν 

τον ένεκα τούτον βασιλικόν περατίον. 

Γρόσια άσπρα 

3.874: 60 από 315 ελλάδες προς γρόσια 12 όμοϋ με άσπρα 36 διά 

χάρτζι καλεμιγέ εννοούμενα 

15.070 : 87 άπό 2.421 εφσάτια προς γρόσια 6 όμοϋ με 27 διά το αυτό 

χάρτζι 

916: 78 άπό 291 έτνάδες προς γρόσια 3 όμοϋ με άσπρα 18 διά τό 

ίδιο χάρτζι 

19.861:105 σονμα 3.027 χαρατζίων 

7.000 άπό τζέπ γ ου μαγιού επί των χαρατζίων ρ ιπτάμενον 

1.550 άπό 3.100 σπέντζας προς άσπρα 60 

28.411:105 σονμα άπό τε χαρατζίων, τζέπ χονμαγιον και σπέντζων 

328: 15 όσα και δι έξοδα εξαγωγής τον ποχτζά των βασιλικών 

χαρατζίων 

28.740 σονμα ολική των έκ των βασιλικών χαρατζίων μετά τον τζέπ 

χουμαγιοϋ σπέντζων και εξόδων ποχτζά άναλογονμένη 

επί τών (2395) δύο χιλιάδων τριακοσίων ένενήκοντα πέντε 

ανθρώπων, άνά γρόσια 12 ήτοι δώδεκα γρόσια. 

(Κώδ. 4, Ι.Κ., φ. 170). 

Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡ1ΩΤΗΣ 
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ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΙΣ ΟΣΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΤΟΝ ΑΘΩΝΙΤΗΝ 

Ή άγιορειτική Μούσα δεν ύμνησε μόνον την Ιΐροστάτιν του άγιωνύ- 

μου Όρου: Θεοτόκον δι’ οκτωήχων κανόνων και ποικίλων άλλων ΰμνογρα- 

Φΐκών μέσων αφιέρωσε καί εϊς τον πολιστήν της Μεγίστης Λαύρας καί 
οργανωτήν τής έν νΑθφ μοναχικής πολιτείας ούκ όλίγας άπαρχάς εύπαιδεν- 

των λειτουργών της. ΤΙ περί την διακρίβωσιν δμως τής Τστορίας ροπή 
ήμετέρων καί ξένων ερευνητών εψερεν εις φώς μόνον τά κείμενα τα ίστο- 

ρικάς πληροφορίας παρέχοντα και τήν εποχήν του οσίου διαφωτίζοντα1 

παρατρέξασα καί αυτός τάς ακολουθίας του αθωνίτου οσίου2, καθ’ ήν στι¬ 

γμήν ήξιώθησαν έντυπου έκδόσεως άκολουθίαι ΐίσσονος σημασίας αγίων καί 
οσίων ανδρών μικρόν ή μηδένα ρόλον διαδραματισαντων εις τήν Ιστορίαν 
τής καθ’ ημάς Εκκλησίας. 

Άνερευνώντες εσχάτως χειρόγραφα ύμνογραφικοΰ περιεχομένου εις 
"Αγιον Όρος διεπιστώσαμεν ότι υπάρχει πλήθος υμνογραφικών κειμένων 
άφορώντων εις τον όσιον Αθανάσιον, ανεκδότων δέ μέχρι του νυν καί ούχί 
άνευ αξίας φιλολογικής καί αγιολογικής. 

Τά ύμνογραφικά ταΰτα κείμενα διεκρίναμεν εϊς τάς ακολούθους τρεις 
κατηγορίας: Α Κανόνας. Β Ακολουθίας., Γ Διάφορα αυτοτελή τροπάρια. 

Προσθέτομεν ώς έν παραρτήματι μάλλον παρά ώς Τετάρτην κατηγορίαν τά 
επιγράμματα καί ποιήματα τά άφιερωθέντα κατά καιρούς εις τον όσιον 
Αθανάσιον. 

1 Πρβλ. Ηγ. Η 3. 11ε ί π, ΒΐΜίοίΙιεοδ. Η&£ίο£τ&ρ1ικ:£ΐ Οι-αεοδ3, 187 - 191ί. 

Πρόσθες Τοΰ αύτοΰ, βίο^ε ίηβάΐί: άε δαΐηί: ΑΐΗ&ηίίδε ΓΑΟιοηίίε, Αηαΐ. ΒοΙΙ. 

79 ( 1961 ), 26 -89. Τήν περί Αγίου Όρους βιβλιογραφίαν γενικώς και περί οσίου 

Αθανασίου είδικώτερον συνεκέντρωσεν ό π. Ειρηναίος Βοεηδ καί δημοσιεύει εις 

τον επί τή χιλιετηρίδι τοΰ Αγίου Όρους πανηγυρικόν τόμον, τον οποίον ετοιμάζει 

ή εν ΟΗενεΙο^ηε Ί. Μονή τών Βενεδικτίνων. ( Πρβλ. Ι,β ΜίΙΙεηαΐτε άη Μοηΐ 

ΑΠιοδ, ^βίιιάεδ εϋ Μείπη^εδ..., νοί. II, Οιενείο^ηε 1963 ( ; ) (τυποϋται)). 

2 Ακολουθία τοΰ οσίου έξεδόθη υπό Παντελεήμονος Λαυριώτου, έν 

Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, έτ. Γ', άριθ. 31-32, Βόλος 1939, σελ. 201-220· εΐχε’ δέ 

καί προηγουμένως {1935 ) πλημμελώς μέν άλλα πολυτελώς έκδοθή υπό Νεκταρίου 

μονάχου αγιορείτου γέροντος του έν Καρυαϊς Λαυριωτικοϋ Κελλίου « "Αγιος Αθα¬ 

νάσιος » (πρβλ. Παντελεήμονος Λαυριώτυυ, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 191). 

Α' Κανόνες: ’Ανεύρομεν συνολικώς 18 ολοκλήρους κανόνας1 * * έκ τών 

οποίων γνωστός ήτο μόνον ό έν τοΐς έντύποις Μηναίοις περιληψθείς (I) 

έτερος έκδεδομένος μετ’ αυτού έν τή ακολουθία τού οσίου (XVI) παρεμενεν 
άγνωστος μέχρι σήμερον καί εξακολουθεί να είναι δυσεύρετος· Οι λοιποί 

16 είναι πάντες ανέκδοτοι. 
Οι κανόνες αυτοί έποιήθησαν προφανώς διά νά ψαλούν τήν ημέραν 

καθ’ ήν έτελεΐτο ή μνήμη τού οσίου έν τή Μεγίστη Λαύρα. Μοναχοί δηλ. 

Λαυριώται είτε άλλων Μονών του 'Αγίου Όρους προικισμένοι μέ. ύμνογρα- 

φικόν τάλαντον συνέθετον έκάστοτε άνά ενα κανόνα διά νά ψαλή κατά τήν 
εορτήν τού οσίου, οπότε έτελεΐτο πάνδημος σύναξις καί αγρυπνία πέριξ τής 
λάρνακος τών λειψάνων καθ’ έκάστην Ε' Ιουλίου, καθ’ όν τρόπον εγκώμια- 

σταί, βιογράφοι καί συναξαρισταί συνέγραψαν διά τον αυτόν λόγον έγκωμια, 

βίους ή συναξάρια, προκειμένου νά τιμήσουν τον ιδρυτήν τής Μεγίστης 

Λαύρας έκφωνούντες τον πανηγυρικόν τής ημέρας8. 

Αί μεμονωμένοι αύται συνθέσεις κατατεθειμεναι ίσως εις το Αρχεΐον 
τής Μονής έγένοντο μεταγενεστέρους άντικείμενον αντιγραφής υπό μοναχών 
καλλιγράφων εις ειδικούς τόμους « πανονάρια » τοΰ οσίου η και εις «σύμ¬ 

μεικτα» περιέχοντα πάσαν τήν σχετικήν μέ τον όσιον φιλολογίαν (τό Τυπι¬ 

κόν του, τήν Διατύπωσιν καί τήν *Υποτύπωσιν του3, τον βιον,.τα εγκώμια, 

κανόνας, ακολουθίας κλπ.). Έξ αυτών ο αρχαιότερος ίσως κανιον εισήλθεν 
εις τά έν χρήσει κατά τήν εποχήν εκείνην Μηναία. Πάντως, επειδή ο έλεγχος 
τών πολυπληθών χειρογράφων Μηναίων είναι αδύνατος, καθίσταται λίαν 
δυσχερής ή διακρίβωσις άν καί άλλοι κανόνες περιελήφθησαν εις τά κατά 

τόπους χρησιμοποιούμενα λειτουργικά χειρόγραφα4. 

1 Ενδέχεται νά υπάρχουν καί άλλοι κανόνες, ιδία είς τούς κώδικας τούς οποίους 

δεν ήδυνήθημεν νά άνερευνήσωμεν, ώς π.χ. ό τής ακολουθίας τών προεορτιών τοΰ 

οσίου καί ό φερόμενος ώς < κανών παρακλητικός αγίου Αθανασίου τοΰ Αγιορείτου» 

έν κώδ. Παντελεήμονος 5772. 265, ιη' αί., φφ. 112-115. Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, 

Κατάλογος τών έν ταϊς βιβλιοθήκαις τοΰ Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. 

Β', ΟΕΐηΒΓίά^ο, 1900, σελ. 344. 

2 Πρβλ. Ργ. ΗπΠτίπ, Ε)1ο£ε ϊπέάίί άε 8&ίϊΐί Αίύαηαδε ΙΆΗιοηιίε, Αη. 

ΒοΙΙ, 79 ( 1961), 29. ■■■,·■ ■ 
3 Κακώς ό Κ.. Ιαηίη, ΠίοΗοη. Ηΐδΐ. Οεο£Γ. Εοοί. 4 ( 1930 ), 1377 απο¬ 

δίδει είς τον ήμέτερον Αθανάσιον κανόνας είς τούς άγιους Θεοδώρους καί τον άγιον 

Ίωαννίκιον, ποιηθέντας προφανώς υπό. ετέρου Αθανασίου υμνογράφου. Η πληρο¬ 

φορία έν Δέοντος Ά λ λ α τ ί ο υ, Όε Οεΐανε. 3γηοάο Ρίοϋ&ηα, 1662, σελ. 543. 

4 Αυτό τουλάχιστον μάς άφίνει νά ύποπτεύσωμεν ή παρεμβολή έν ταϊς άκολου- 

θίαις τοΰ οσίου πλειόνων τοϋ ενός κανόνων (XVI, XVIII) καί η μνεία ετέρου 

κανόνος (VIII), διαφόρου τοΰ έν τοΐς έντύποις Μηναίοις (I), κειμένου έν χειρο- 

γράφφ Μηναίφ τοϋ ιε' αί. (Ρ&Πδ. Ογ. 1576, φφ. 141 έξ.). Πρβλ. άνωτ., ύποσ. 1 

καί Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 

( Άθήναι 1960), σελ. 15. 
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Β Ακολουθίαι: Αί άκολουθίαι γενικώς άπεσπώντο από τά λει¬ 

τουργικά βιβλία, αντεγραφοντο και εκυκλοφοροΰντο εις μέγαν σχετικώς 
αριθμόν φυλλαδίων. Ειτα κατά τον τύπον αυτών εγράψαντο νέαι η παρε- 

ποιοΰντο αί παλαιότεραι καί διεδίδοντο ώς νέαι. Βάσις τών ακολουθιών 
υποκειται πάντοτε ό κανοόν. Του κανόνος προτάσσονται διάφορα τροπάρια, 

αναγνώσματα, στιχηρά κλπ. Ουχί σπανίως αί άκολουθίαι συνεξεδίδοντο μετά 
παρακλητικού κανόνος εις την Θεοτόκον, οπότε προωρίζοντο διά τάς όλο- 

νυκτίας και αγρυπνίας της παραμονής της εορτής 6Γ ήν συνετέθησαν. Λόγψ 
τής συντομίας και τής χρησιμοτητος των αί άκολουθίαι άντεγράφοντο 
υπό τών μεταγενεστέρων συνεχώς. Ούτως ερμηνεΰεται ή υπαρξις μεγά¬ 

λου αριθμού χειρογράφων ακολουθιών, αλλά καί αί ΰπάρχουσαι διάφοροι 
μεταξύ των. 

Ή παρακολοΰθησις τής χειρογράφου παραδόσεως τών ακολουθιών τοϋ 
όσιου Αθανασίου, ίδίςι τών μεταγενεστέρας εποχής, εκφεύγει τών ορίων 
τής παρουσης μελετης. Όπωσδηποτε όμως δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τάς 
εξής ακολουθίας του όσιου: 

1) Την ακολουθίαν τών προεορτιών (Δ' Ιουλίου)(κώδικες Λαύρας 
Δ 12, ιβ' αϊ.1 * 3 4-Ζ 68, ιζ' αί.2). 

2) Την άσματικήν ακολουθίαν τής εορτής του οσίου ( Ε' Ιουλίου) 

(κώδικες Λαύρας Δ 12, ιβ' αϊ. 3-Μ 88, ιε' αι. 4-Ζ 68, ιζ' αϊ. 5-Ι 135, 

ετ. 16006- Η 147, ετ. 1745 7-Μ 82, ιθ' αϊ.8- 1982. 15, έτ. 18029- 

1988. 21, έτ. 1772 10 -544. 101, έτ. 184111— καί δυο δακτυλογραφημένα 

1 Πρβλ. 'Αγιορ. Βιβλιοθήκη, Ένθ’ άνωτ., σελ. 199. 

Πρβλ. Γέροντος Παντελεημονος Λαύριο) του, Συμπληρωματι¬ 

κός Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ίερας Μονής Μεγίστης Λαύρας, ΕΕΒΣ ΚΗ' 
(1958), σελ 114. 

3 Πρβλ. άνωτ. ύποσ, 1. 

4 Πρβλ. Σπ. Λαυριώτου καί Σωφρ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος των 

κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας..., Ρ&πε, 1925, σελ. 318. — Ε. ΡεΙίί, νίθ άο 

8εϊπΙ Α033Π386 ΓΑΟιοπθβ, Αη&1. ΒοΙΙ. 25 (1906), 10. - Π α ν τ ε λ εή μ ο ν ο ς 

Λαυριώτου, Έγκώμιον εις τον όσιον Αθανάσιον τον εν τφ “Αθφ, Θεολογία 15 

( 1987 ), σελ. 129.—Σωφρ. Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον..., σελ, 15. 

5 Πρβλ. άνωτ. ύποσ. 2. 

6 Πρβλ. Σ π. Λαυριώτου καί Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ένθ' άνωτ 
σελ. 205. 

7 Πρβλ. Αύτόθι, σελ. 121. 

8 Πρβλ. Αύτόθι, σελ. 317. 

9 Πρβλ. Αύτόθι, σελ, 370. 

10 Πρβλ. Αύτόθι, σελ. 370. 

11 Πρβλ. Γ. Παντελεημονος Λαυριώτου, Συμπληρωματικός Κατάλο¬ 
γος..., ΕΕΒΣ ΚΗ' ( 1958), σελ. 185, 
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αντίγραφα έκ παλαιοτέρων προτύπων: 561. 21 καί 562. 3 ^Πρωτάτου 

40, ιγ' αι.2 — £Ιεροσολΰμων 161, ιδ' αί. ®). 

3) Την αυτήν ώς άνω άσματικήν ακολουθίαν μεθ’ ενός ή δυο κανόνων 
εις τον δσιον καί άντιστοίχως ενός ή δυο παρακλητικών κανόνων εις τήν 
Θεοτόκον, τής μικράς δηλ. καί τής μεγάλης παρακλήσεως (κώδικες Μονής 
Διονυσίου 596, ιδ' αι.4 —Λαΰρας Μ 130, ιε αί.β —Μ 56, ιζ αι. 6 —I 1/, 

ιζ' αϊ.7 — 529. 86, έτ. 18098). 

4) Τήν ακολουθίαν τών μεθεόρτων μόνην ή μετά τής ακολουθίας του 
οσίου Σισώη (Τ' Ιουλίου) (κώδικες Λαύρας Δ 12, ιβ αι.9 —Ζ 68, ιζ 
αϊ.10-1988. 21, έτ. 1772 11 -δυο δακτυλογραφημένα αντίγραφα έκ παλαιό· 

τέρων κωδίκων: 563. 412 καί 564. 532 — Διον. 596, ιδ' αι.18). 

5) Τήν εις σλαβικήν γλώσσαν καί έν σλαβικφ χειρογράφω Άνθολογίφ 

κειμένην (κώδ. Λαΰρας Ζ 42, ιγ' αι.14). 
6) Τήν «ακολουθία(ν) τών οσίων καί θεοφόροιν πατέρων ημών Αθανα¬ 

σίου τον έν ’Άθω και Σέργιον 'Ραδωνεζίας τον θαυματουργού», ήτις κατά 

τινα σημείωσιν του χειρογράφου μετεφράσθη Χ(έκ τής σλαβωνικής εν τφ ιερώ 

'Ρο)σσικώ Κοινοβίω» (κώδ. Μονής Παντελεημονος 6383. 876, ιθ'αί.15). 

7 ) Τέλος προσθετέα καί ή έπ* εσχάτων συντεθεΐσα παρά τού συγχρόνου 
αγιορείτου ύμνογράφου Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου (1943) «επι πυρ- 

καϊα δασών» (κώδικες Λαΰρας 536. 93 16 καί 537. 94 16). 

I Πρβλ. Αύτόθι, σελ. 191. 

8 Πρβλ. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος..., τόμ. Α' ( 1895 ), σελ. 6. 

3 Πρβλ. Άθαν. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Τεροσολυμιτική Βιβλιο¬ 

θήκη..., τόμ. Β', σελ. 269. — Ε· ΡείΠ:, Ένθ’ άνωτ., σελ. 11. 

4 Πρβλ. Εύλογίου Κουρίλα, Κατάλογος * Αγιορειτών χειρογράφων, 

Θεολογία 14 ( 1936), σελ. 330 ( άριθ. 411.726). — Ε ύ θ υ μ ί ο υ Διονυσιάτου, 

μονάχου, Συμπληρωματικός Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων Ίερας Μονής Διονυ¬ 

σίου **Αγίου “Ορους, ΕΕΒΣ ΚΖ' (1957), σελ. 236. ( Τον κώδικα τούτον έμελετήσαμεν 

καί έφωτογραφήσαμεν ολόκληρον). 

5 Πρβλ. Γ. Παντελεήμονος Λαυριοί του, Συμπληρωματικός Κατάλο¬ 

γος..., ΕΕΒΣ ΚΗ' ( 1958 ), σελ. 167. 

6 Πρβλ. Σπ. Λαυριώτου καί Σ. Εύστρατιάδου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 313. 

7 Πρβλ. Αύτόθι, σελ. 174. 

8 Πρβλ. Γ. Παντελεήμονος Λαυριώτου, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 182 - 183. 

9 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 1. 

10 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 2. 

II Πρβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 10. 

12 Πρβλ- Γ. Παντελεήμονος Λαυριώτου, *Ένθ’ άνωτ., σελ. 191. 

13 Πρβλ. άνωτ., ύποσ. 4. 

14 Πρβλ. Γ. Παντελεήμονος Λαυριώτου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 157. 

15 Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος..., τόμ. Β', σελ. 450. 

16 Πρβλ. Γ. Παντελεήμονος Λαυριώτου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 183. 
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Γ' Διάφορα: Τά λοιπά ύμνογραφικά κείμενα είναι όλιγώτερα. Ταύτα 
είτε άπεσπάσθησαν εκ των χειρογράφων Μηναίων και των ακολουθιών, είτε 
έποιήθησαν αΰτοτελώς καί ανεξαρτήτως. Ή παρακολούθησή αυτών και ή 
ταΰτισίς των, δι* ους λόγους και ανωτέρω εϊπομεν, δεν είναι εύκολος. Έπι- 
σημαίνομεν πάντως τά ακόλουθα: 

1) Στιχηρά. «Μηνι Ίουλίφ Ε' τον όσιον "Αθανάσιον τον έν τω Αθω 

Στιχηρά» (κώδ. Βατοπεδίου 370, ιδ' αΐ.*)· 

2) Έσπέρια. Εσπερία τον όσιον, ήχ. β'» (κώδ. Λαύρας 557. 114, 

ιη αι. ). 

3) Δοξαστικά. «Δοξαστικά και λοιπά ιδιόμελα» (κώδ. Λαύρας 557. 

114, ιη' αΐ.2). 

4) Ιδιόμελα. Βλ. ανωτέρω. 3. 

5) Μεγαλυνάρια. «Μεγαληνάρια τον άγιον Αθανασίου τον εις τω 

Άθω» (βίο). 

«"Ετερα υπέρ τής "Υδρας έν ή ό θείος αυτόν ναός» (κώδ. Μονής Παν- 

τελεήμονος 5772. 265. ιη' αΐ.3). 

6) Στάσεις. «Δευτέρα στάσις τον αγίου Αθανασίου τον * Αγιορείτου» 

(δίς) (κώδ. Μονής Παντελεήμονος 5772. 265, ιη' αΐ.3). 

7) Οΐ ΚΔ' οίκοι. «Οι ΚΔ' οίκοι ή χαιρετισμοί κατ' άλψάβητον εις τον 

όσιον και θεοψόρον πατέρα ημών Αθανάσιον τον έν τω ’Άθω, ποιηθέντες μέν 

παρά του όσιωτάτον έν μοναχοϊς κυρίου Νήφωνος τον έκ τής Ίβήρων Σκή- 

τεως τον τιμίον Προδρόμου (1870), διορθωθέντες δέ παρά τίνος ετέρου, έν 

έτει 1875» 4. (Έκ τής έντυπου ακολουθίας). 

Στίχοι: Οί εις οσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην άναφερόμενοι στί¬ 

χοι ενδέχεται νά είναι πολλφ πλείονες των ενταύθα προχείρως σημειουμέ- 

νων.Έγράφησαν εις διαφόρους εποχάς από επώνυμους και ανώνυμους ποιη- 

τάς. Είναι δέ οί εΐς ημάς γνωστοί οί ακόλουθοι; 

1) Πάσαι αι έμμετροι ακροστιχίδες τών κανόνων (βλ. κατωτέρω). 

2) Οΐ γνωστοί συναξαριακοί στίχοι οί τιθέμενοι μετά την ς-' ωδήν του 
κανόνος καί προ του συναξαριού. Είναι γνοιστόν ότι τούς στίχους αυτούς 

πάντων τών αγίων μέχρι τής κωδικοποιήσεως τών λειτουργικών βιβλίων τής 

1 Πρβλ. Σωφρ. Εύστρατιάδου καί Άρκαδίου Βατοπεδ ι'νοδ, 

Κατάλογος τών έν τη 'Ιερφ Μονή Βατοπεδίου άποκειμένων κωδίκων..., Ρ3ΓΪ8 1924, 

σελ. 71. 

2 Πρβλ. Γ. Παντελεήμονος Λαυριώτου, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 190. 

8 Πρβλ. Σπ· Λάμπρου, Κατάλογος..τόμ. Β', σελ. 344. 

4 Πρβλ, Άγιορ, Βιβλιοθήκη, έτ. Γ' (άριθ. 31 - 32), σελ. 215-220. 
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γενομένης περί τά μέσα του ια' αΐώνος συνέθεσεν Χριστόφορος δ Μυτιλη- 

ναΐος1. Είναι δέ συνήθως δυο ιαμβικοί καί εΐς εξάμετρος. 

Εΐς την προκειμένην περίπτωσιν οί στίχοι είναι περισσότεροι. Προ¬ 

φανώς παρελήφθησαν εΐς δεδομένην στιγμήν υπό του πρώτου άντιγραφέως 
τής ακολουθίας του οσίου εκ διαφόρων Μηναίων. Τούτο μαρτυρεί πλήν του 
περιεχομένου των καί ή διάφορος σειρά υπο την οποίαν εκαστοτε απαντούν 
κατά δίστιχα. Οί τυπιοθέντες τελικώς στίχοι εις τά έν χρήσει Μηναία (έκδ. 

Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανου καί Ρώμης) είναι οί Ιξής επτά: 

Μέγας μέν Αντώνιος άρχή πατέρων 

θείος δ' Αθανάσιος ένθεον τέλος. 

Καν ήν Αθανάσιος ύστερος χρόνοις, 

άλλ' νπερέσχε και παλαιούς τοΐς πόνοις. 

δ Άθανασίρ) και μαθητών έξάδι 

ναοί λύονται σωμάτων ναόν λύσει. 

Πέμπτη δ’ Αθανάσιον άγον νόες άστν Θεοϊο. 

Πλήν όμως τών ανωτέρω στίχων, οΐτινες συνιστοΰν τρία επιγράμματα 

(α': στ. 1 - 2, β': στ. 3-4, γ': στ. 5 - 7 ), άλλοι κώδικες παρεμβάλλουν καί 

έτερον δίσηχον επίγραμμα, το δ', δπερ έχει ώς εξής: 

Αιπόπ Αθανάσιος άστατον βίον 

ζώντα καταλέλοιπεν άρετής βίον 2. 

Τό επίγραμμα γ', το όποιον φαίνεται καί το άρχαιότερον, φέρει συνή¬ 

θως τόν εξής τίτλον : Εΐς τούς έξ μαθητάς αυτού* τό δρθότερον πάντως θά 

ήτο: Εΐς Αθανάσιον καί τούς έξ μαθητάς αυτού. 

3) Έν Λαυριωτικψ κώδικι Λ 187 (έτ. 1669), φφ. 100-101, εύρηνιαι 
ιαμβικοί στίχοι εΐς Αθανάσιον τόν Αθωνίτην, ποιηθέντες υπό «τον ταπει¬ 

νόν Γρηγορίον μοναχού και πρεσβυτερον» 3. 

"Αρχ. *Ω πώς ό λαμπρός και χρνσάς έχων φρένας 

4) Έν έτει 1800 ό Σταγών Παισιος εγραψεν εΐς τό φ. 189 τού κώδι- 

κος Ε 194 (ια' αΐ.), περιέχοντος κείμενα σχετικά μέ τόν οσιον, δυο επι¬ 

γράμματα, έξ ών τό α' άποτελεΤται έξ οκτώ ιαμβικών στίχων καί άναφέρεται 

εΐς τόν ιδρυτήν τής Λαύρας. 

’Άρχ. Ον Λαύραν έκόσμησας οΐαν σήν πάτερ 

1 Πρβλ την τελευταίως διαλαβοΰσαν περί τοϋ θέματος Ε. Εοΐΐίετΐ, II Οδ- 

Ιεπάδπο Οί&πιύίοο άί Οπδίοίοτο άι Μϊίϋεαε, Αηαΐ. ΒοΙΙ. 77 { 1959 ), 245 κεξ. 

2 Πρβλ. Κώδικα Μονής Διονυσίου 596, φύλ. 20ν καί Σωφρ. Εύστρατιά¬ 

δου, Άγιολόγιον..., σελ. 15 (έκ τοΰ κωδικός Ραπε. Ογ. 368 ). 

3 Πρβλ. Ε· Ρείίί, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 10. 
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τό δέ β' εκ δώδεκα πολιτικών στίχων άναφερομένων εις την Μ. Λαύραν. 

’ Αρχ. 3Απ3 όλα τά Μοναστήρια όσα εις "Αγιον "Ορος1 

/ ^ Τέλος εν κώδικι τής *Ι. Μονής Παντελεήμονος (Ρτοσικόν) 5694. 187 

(ιη αι.), σελ. 36 - < 37 ) εΰρηνται «Στίχοι εις τον εν "Αθω όσιον θεοφόρον 

πατέρα ημών Αθανάσιον ποίημα Γεωργίου Τραπεζουντίου». Εις τον αυτόν 
κώδικα (σελ. 37) σημειοΰται: «Έποιήθησαν κατά τό ,αωπ' και άντεγράφη- 
σαν κατά τό ,αοοπη'» 2. 

β ,,Τυπ01 κ βν όνων καί π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο ν α ύ τ ώ ν. "Αν λάβη τις 
υπ οψιν τάς συνθήκας, ύφ’ ας συνετέθησαν ο! κανόνες κυρίως, την κατ’ έτος 
δηλ.^ συνάθροισιν εις την Μ. Λαύραν πλήθους προσκυνητών οΰ μόνον εί 

Αγίου "Ορους αλλά καί εκ μεμακρυσμένων περιοχών, ώς βεβαιούν αυτοί οι 
υμνογράφοι, έννοεϊ κάλλιστα διατι οί περισσότεροι κανόνες έχουν εγκω¬ 

μιαστικόν χαρακτήρα. Εγκωμιάζεται δηλ. δι’ αύτών ο όσιος λόγΦ καί 
μελει υπό του χορού των πανηγυριζόντων πλέον καί ούχί ύφ’ ενός μόνον, 

του συγγραφέως-όμιλητου,^πως συνέβαινε με τά εγκώμια καί τούς βίους! 

, Ε,τερος τύπος είναι ό άγιογραφικός. Οί υμνογράφοι τού εί'δους 
αυτού ακολουθούν συναξαριακά πρότυπα καί τούς βίους τού οσίου μετά μεί- 

ζονος ή ελάσσονος ελευθερίας, άναλόγως τού ταλάντου των. Πάντως είναι 
άξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως τό γεγονός ότι ή προς Νικηφόρον Φωκάν σχέσις 
του οσίου, ή άλωσις τής Κρήτης καί τά έκεΐθεν δωρηθέντα εις τον όσιον 
χρήματα πρός ανέγερσιν τής Μ. Λαύρας δεν έτυχον ούδέ τής παραμικρός 
μνείας παρά των υμνογράφων. Ή άνέγερσις τής Μ. Λαυ'ρας έγένετο θεί? 

συναρσει, ο δε όσιος υμνείται ώς νομοθέτης, ως πρότυπον άσκητού, υπό¬ 

δειγμα ταπεινοφροσύνης καί συλλήβδην πασών των μοναχικών αρετών. 

Τρίτον είδος αποτελούν οί παρακλητικοί κανόνες. Οΰτοι έποιήθη¬ 

σαν προφανώς^διά τάς παρακλήσεις των όλονυκτιών καί συνήθως συνεκδί- 
δονται^μετά των γνωστών παρακλητικών κανόνων τής Θεοτόκου. Τό είδος 
τούτο ήτο λίαν διαδεδομένον, ίδίςι κατά τούς τελευταίους αιώνας τού Βυζαν¬ 

τίου καί εσυνεχίσθη καί μετά την άλωσιν. Έποιούντο δηλ. παραλλήλως 
προς τους παρακλητικούς κανόνας τής Όκτωήχου, όπου τά πρός ά ή δέησις 
απευθύνεται πρόσωπα είναι ή Θεοτόκος, δ Πρόδρομος, αί Άσώματοι δυνά 
μεις, ο άγιος Νικόλαος κλπ., αντίστοιχοι παρακλητικοί κανόνες εις τούς 
έκαστοτε εορταζόμενους αγίους καί Ιψάλλοντο κατά τάς αγρυπνίας τής άντι- 
στίχου έορτασίμου ήμέρας, 

/ιοώΠ^λ'-,Γή Π“"£ΐΕ'ίΐ*“ϊ»! Λανριώτου, Έγχώμιον..., Θεολογία 15 
(1937 ), σελ. 129. 

2 Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος..., τόμ. Β', σελ. 315, 
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Έκ των προηγουμένων είναι εΰκολον νά προσδιορίσωμεν καί τό 
περιεχόμενον των ύμνογραφικών εις όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην κει¬ 

μένων. Τά βιογραφικά στοιχεία είναι σχεδόν τά αυτά μέ τά εις τούς δύο 
έκδεδομένους βίους καί τά δΰο εγκώμια. Διάφορά! περί την διατύπωσιν 
είναι δυνατόν καί φυσικόν νά παρατηρηθούν, ίσως δέ καί τινα περιστατικά 
νά μη ταυτίζωνται ακριβώς. Ταύτα δέον όπως έξετασθούν κατά την έκδοσιν 
τών κανόνων. Κατά τά άλλα δ όσιος είναι τό εγκωμιαζόμενον πρόσωπον, δ 
πόλος πρός τον δποΐον στρέφεται ή προσοχή καί ή προσευχή τών μοναχών, 

δ σοφός νομοθέτης καί σπλαγχνικός ποιμήν τής ποίμνης τήν οποίαν εκείνος 
πρώτος εις εν συνήγαγεν κ.ο.κ. Λόγω τής έν οΰρανφ θέσεώς του παρά τφ 
Θεώ τών οίκτιρμών δύναται νά εκπλήρωσή τά αιτήματα τών δεόμενων τέ- 

κντον του. Εντεύθεν δ καταιγισμός τών παρακλήσεων, τούτο μέν «σύμπαν- 

τος τον ομίλου τών πατέρων», τούτο δέ τών υμνογράφων ιδιαιτέρως επικα¬ 

λούμενων τήν βοήθειαν τού δσίου διά νά τον υμνήσουν έπαξίως.Έπίκλησις 
αύτη ήτις ενθυμίζει τούς ύμνους (κοντάκια) καί ίδίςι τά εγκώμια1. 

Αί λέξεις χρησιμοποιούνται συνήθως μέ μεταφορικόν νόημα καί ή αλ¬ 

ληγορία, τόσον προσφιλής εις τούς βυζαντινούς ποιητάς, κατέχει δεσπόζου¬ 

σαν θέσιν. 

Δογματικός ανησυχίας δεν φαίνεται νά έχουν οί υμνογράφοι καί μόνον οί 
παραδεδεγμένοι κοινοί τόποι, τών θεοτοκίων κυρίως, επανέρχονται συχνάκις. 

Ή πρωτοτυπία. Οί μεγάλοι βυζαντινοί ποιηταί καί υμνογράφοι 
είναι κατά τό μάλλον καί ήττον γνωστοί. Πιθανόν έργα των νά παραμένουν 
ακόμη άγνωστα. Πάνττος ποιηταί ώς δ Δαμασκηνός, δ Άνδρέας Κρήτης, ό 
Ιωσήφ, δ Θεοφάνης κλπ. δεν φαίνεται νά έχουν διαφύγει τήν προσοχήν τών 
βυζαντινολόγων. Μένουν λοιπόν άγνωστοι άλλοι ποιηταί, μετριώτεροι, εύκαι- 
ριακώς γράψαντες, εις τούς δποίους όμως δεν δυνάμεθα νά μή άναγνωρίσω- 

μεν ώρισμένα καλά στοιχεία δσάκις υπάρχουν. 

Καί οί περί ών δ λόγος πρόκειται κανόνες εις τον όσιον "Αθανάσιον 
στερούνται μέν προιτοτυπίας, ποιηθέντες καί μελισθέντες κατά παλαιότερα 
πρότυπα, ίδίςι τού Θεοφάνους, δεν είναι άμοιροι όμως ποιητικής πνοής. 

Οί ποιηταί δεν ήσαν απλώς μιμηταί τών προτύπων των’ είχον καλαισθη¬ 

σίαν ούχί τήν τυχούσαν καί άφωμοίωσαν επιτυχώς τά πεζά βιογραφικά κεί¬ 

μενα* εξέφρασαν δέ παραλλήλους καί ίδικά των βιώματα προσωπικά πρωτί- 

στως καί τών συμμοναζόντων κατά δεύτερον λόγον. 

Τεχνικώς οί ποιηταί τών εις όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην κανόνων 

1 Περί τοΰ θέματος τών επικλήσεων εις αγίους πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, 

Βυζαντινών επικλήσεις εις Μούσας καί Αγίους, Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. 

Αθηνών, έτ. 1957 - 1958, Άθήναι 1958, σελ. 162 -166. 
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έμιμήθησαν τά πρότυπά των, κατά τε τό μέτρον καί τό μέλος, καί δεν ήτο 
άλλως τε δυνατόν νά γίνη κατ’ άλλον τρόπον. Παρατηροΰμεν όμως ότι παρη- 

μέλησαν σχεδόν παντελώς την κατά θεματικά αντικείμενα παραδοσιακήν 
αρχιτεκτονικήν των φδών1 2. Σπανίως βλέπομεν αί φδαί των προκειμένων 
κανόνων νά έχουν σχέσιν μέ τάς γνωστός φδάς τής Παλαιάς καί τής Καινής 
Διαθήκης, οσάκις δέ τούτο συμβαίνει πρέπει μάλλον νά τό θεωρήσωμεν ώς 
τυχαίαν επίδρασιν αντιστοίχου προτύπου φδής σωζούσης τό θεματικόν της 
άντικείμενον, παρά ως συνειδητήν μνείαν του Γραφικού γεγονότος εις τήν 
οίκε ία ν θέσιν. 

Χρόνος συγγραφής των κανόνων. Θά άνέμενέ τις ίσως νά 
εύρη ε!ς τοσοΰτους κανόνας στοιχεία τινά προσδιοριστικά τής εποχής καθ’ ήν 
οΰτοι συνετέθησαν. Εις μάτην όμως. Πλήν των γενικών φευγαλέων ρήσεων 
αί όποΐαι άλλως τε είναι ελάχιστοι, δοθέντος μάλιστα καί του μεταφορικού 
νοήματος πολλών λέξεων, ουδεμία συγκεκριμένη περίπτωσις χρονικού προσ¬ 

διορισμού υπάρχει. 

Κατά ταύτα μάς μένουν δυο χρονικά όρια εντός των οποίων πρέπει νά 
τοποθετήσωμεν τήν συγγραφήν των κανόνων τουλάχιστον. Ταΰτα είναι: 

*Ασφαλώς μέν ό θάνατος του οσίου (1004), εΐδικώτερον δέ οί βίοι αυτού, 

ή συγγραφή των οποίων πρέπει νά τοποθετηθή περί τά μέσα του ια' αϊώ- 

νος (Ιοπτπηιΐδ ροδί ςιιεπι), καί ή άρχαιότης τών κωδίκων άφ* ετέρου, 

όλιγώτερον ασφαλής αυτή, δοθέντος ότι οί κώδικες δεν είναι χρονολογημέ¬ 

νοι καί ό υπολογισμός τής εποχής των είναι πάντοτε επισφαλής (Ϊ6πηίηιΐ5 

απίΘ ςιιαοηι). Επειδή δέ οί κώδικες φαίνεται νά ανήκουν εις τούς αιώνας 
ια' - ιγ', οί κανόνες πρέπει νά συνετέθησαν οί παλαιότεροι μέν από τών 
μέσων τού ια' αίώνος κεξ., οΐ δέ νεώτεροι περί τά μέσα τού ιγ' αίώνος. 

Οί ύμνογράφοι. Οί περισσότεροι τών εις τον αθωνίτην όσιον 
κανόνες φέρονται άνοινΰμως8, τινές όμως εξ αυτών έχουν τό όνομα τού 
ποιητού των είτε εις τάς ακροστιχίδας, είτε εις τούς τίτλους, είτε καί εις 

1 Περί τών θεματικών αντικειμένων τών φδών τών κανόνων πρβλ. Ν. Β. Τ ω¬ 

μά θάκη, Εισαγωγή εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, εκθ. Β', Άθήναι 1958, 

σελ. 202. 

2 Δεν αποκλείεται εις καί ό αυτός ύμνογράφος νά συνέθεσε πλείονας του ενός 

κανόνας. Υπέρ τής άπόψεως ταύτης συνηγορεί καί ή μέχρι τινός κατά σειράν ήχων 

παράδοσις τών κανόνων. Οΰτοι είναι οί ύπ’ άριθ. VII - XIV (ήχοι α/-πλ. δ'), μέ 

απουσίαν τοΰ κανόνος εις ήχ, β' καί παρεμβολήν του ύπ’ άριθ. XIII έν τφ κώδικι 

Γ, άλλα μέ κανονικήν σειράν έν τφ κώδικι Μ. Κατά τήν έκδοσιν λοιπόν τών έν λόγφ 

κανόνων επιβάλλεται ή συγκριτική των έξέτασις προς καθορισμόν τοΰ βαθμού συγ¬ 

γένειας των. 
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άμφότερα. "Αξιόν ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό γεγονός ότι άπαντες σχεδόν 
οί ενταύθα ονομαζόμενοι ύμνογράφοι φαίνονται άγνωστοι άλλοθεν. Τούτο 
ενισχύει τήν έκφρασθείσαν ήδη ανωτέρω άποψιν ότι οί ποιηταί είναι μάλ¬ 

λον άγιορείται μοναχοί, οίτινες έγραψαν είδικώς διά τήν εορτήν τού οσίου, 

γεγονός τό οποίον φαίνεται καί από τό κείμενον τών κανόνων. 

Ό συσχετισμός ή ή ταύτισις τών δνομαζομένων ενταύθα ύμνογράφων 
είναι έργον δυσχερέστατον καί μόνον όταν έκδοθοϋν οί κανόνες ολόκληροι 
καί γίνη έπιπροσθέτως συγκριτική έρευνα δΰνανται νά διατυπωθούν ώρισμέ- 

ναι υποθέσεις. Προς τό παρόν θά τούς άναφέρωμεν μόνον καί θά συσχετί- 

σωμεν όσων τά ονόματα δΰνανται νά μάς οδηγήσουν εις γνωστούς άλλοθεν 

ύμνογράφους. 

Πάντως ούδέν δύναται νά λεχθή μετά βεβαιότητος, τοσοΰτφ μάλλον 
καθ’ όσον τά αυτά ονόματα απαντούν είς "Αγιον ’Όρος καί τά εύρίσκομεν 
συχνάκις μνημονευόμενα είς άγιορειτικά έγγραφα καί είς τούς καταλόγους 
τών χειρογράφιον κωδίκων. Οί ύμνογράφοι οΰτοι είναι κατά σειράν: 

1) Γερμανός μοναχός. Ποιητής τού IV κανόνος. Γνωστός ύμνογρά- 

φος ύπό τό ό'νομα Γερμανός είναι ό τής Κρυπτοφέρρης (ιβ' αί.)1 καί ό 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός Β' (1222 - 1240) 8· Έτεροι οκτώ 
άγιορείται φέροντες τό ό'νομα Γερμανός εύρηνται έν έκδεδομένοις έγγράφοις 
τού * Αγίου “Όρους3 καί άλλοι επίσης έν μεταγενεστέροις χειρογράφοις. 

2) Ιωάννης Σγουρής. Ό άνήρ οΰτος ό φερόμενος έν τφ κώδικι ώς 
«σοφώτατος» είναι άγνωστος άλλοθεν. Έποίησε δυο κανόνας (τούς V καί 
VI)4, έξ ών τον πρώτον ιαμβικόν μέ ήρωελεγειακήν ακροστιχίδα κατά μίμη- 

σιν τού ιαμβικού κανόνος τών Χριστουγέννων τού Δαμασκηνού. Σγουρής 
ΐερεύς, άσχετος προς τον ήμέτερον ποιητήν, απαντάται μεταγενέστερον περί 

τον ις-' αιώνα έν Μυτιλήνη5 * *. 

ι Πρβλ. ΚηιπιόαοΙιβΓ, Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας ( μετάφρ. 

Γ. Σωτηριάδου), τόμ. Β', έν Άθήναις 1900, σελ. 566. — Ο. Επιετεδΐΐ, Ηγπιπο- 

£Γίΐρ1ιί ΒΥζαηΠηί, Εοΐιοδ ά’Οήεηί 22 (1928 ), 431. 

2 Πρβλ. Ο. £ ιη β γ ε α ιι, Ένθ’ άνωτ. — Η. 6. Β ε ε 1ε, Κίτεΐιε ιιηά Τΐιεοΐο- 

§ίδο1ιε ΕΐίεταΙαΓ ϊιη Βγζ3ηίϊηΐδο1ιεη Κείοΐα, ΜηηοΗεη 1959, σελ. 667 κέξ. 

3 Πρβλ. Ο. ΚοηΠΙαι-ά-Ρ. Οοΐίοιηρ, Αοίεδ άε Εαντα, ίοιη. I. Ρ&πδ 

1937, σελ. 196. — Ρ. Ε ο πιει-1ε, Αοίεδ άε Κιιίΐιυητίδ, Ρειηδ 1945, σελ. 284. 

4 ΌΣπ. Λάμπρος, Κατάλογος..., τόμ. Α', σελ. 43, περιγραφών τον ύπ* άριθ. 

2 κώδικα τής *Ι. Μονής Γρηγορίου σημειώνει μόνον τον Ινα κανόνα τοΰ Σγουρή. 

Έξ αυτού δέ άντλών καί ό Ε) υι ετε αυ, Ένθ’ άνωτ., ΕΟ 23 ( 1924 ), 199, έπανέ- 

λαβε τό αυτό σφάλμα. Τό αυτό έπραξε καί ό Η. Ο. Β ε είτ, Ένθ* άνωτ., σελ. 702, 

λαμβάνουν έκ τοΰ Ε)ιηβΓ6ατι τήν πληροφορίαν. 

5 Πρβλ. Άθαν. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βι¬ 

βλιοθήκη..., τόμ. Α' ( Κωνσταντινούπολή 1884), σελ. 100. 
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3) Λέων. Τό δνομα τούτο εΰρηται παρεφθαρμένον έν τή άκροστιχίδι 
του X κανόνος, ακέραιον δέ εν τή άκροστιχίδι του XI κανόνος, καί δή καί 
μετά τον ιαμβικόν στίχον, σχηματιζόμενον έκ των αρχικών γραμμάτων της 
Θ' φδής. Μέ τό δνομα Λέων απαντάται πλήθος προσώπων έν *Αγίφ *Όρει 
καί άλλαχοΰ. 'Υμνογράφοι γνωστοί, τής εποχής ή οποία μάς ενδιαφέρει, 
είναι ό Λέων έκ Καλαβρίας {ια' αΐ.)1 και Λέων ό Πηγάνου 2 3, οΰτινος κανών 
εις Πέτρον καί Παύλον φέρεται εν χειρογράφφ του ιγ' αΐ. 'Αγιορεΐται τέλος 
φέροντες τό δνομα Λέων ευρηνται έν τοΐς έκδεδομένοις έγγράφοις πολλοί8 

καί τινες άλλοι είναι γνωστοί έκ τής Βυζαντινής Γραμματείας 4 5. 

4) ΆΦανάοιος. Έν τοΐς θεοτοκίοις τοΰ XIII κανόνος, μή εχοντος 
έμμετρον ακροστιχίδα, φέρεται τό δνομα : Ά θ α ν α σ ί ο (υ). Προφανώς 
είναι τό δνομα τοΰ ποιητοΰ καί δέν ύποδηλοι τον προς δν άφιεροΰται δσιον. 

Όμοίαν δήλωσιν ακριβώς έν τοΐς θεοτοκίοις τοΰ αΰτοΰ ονόματος Άθανα- 

σίο(υ) εΰρηται έν αλφαβητικά» κανόνι προς την Θεοτόκον6. Τον κανόνα 
τοΰτον ό Εΰστρατιάδης άπέδωκεν εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 
Αθανάσιον τον νέον (1289-1293 καί 1303-1310)6, δστις φαίνεται νά 
συγκεντρώνη καί τάς περισσοτέρας πιθανότητας συγγραφής τοΰ XIII κανό¬ 

νος7. Πλήν δμως τοΰ πατριάρχου Αθανασίου πλήθος αγιορειτών μοναχών, 
ήγουμένων κλπ. είναι γνωστόν μέ τό δνομα τοΰ πολιστοΰ τής Μεγίστης 
Λαύρας εκ των άγιορειτικών έγγραφων8 καί χειρογράφων. 

5) Μηνάς. Εις τήν συνέχειαν τής ιαμβικής άκροστιχίδος τοΰ XVII 

κανόνος υπάρχει ή υπογραφή τοΰ ΰμνογράφου έχουσα οΰτω : «Μηνά τάλα». 

Τό δνομα τοΰτο δέν είναι γνωστόν άλλοθεν. Μηνάς ιερομόναχος αγιορείτης 
υπογράφει έγγραφον τοΰ 13759, άλλ* είναι σαφώς άσχετος μέ τον ποιητήν 
τοΰ κανόνος, δοθέντος δτι ό σώζων τον κανόνα τοΰτον κώδιξ χρονολογείται 
τον ιβ' αιώνα. 

1 Πρβλ. Ο. Επιετεαιι, "Ενθ* άνωτ., έθ 23 (1924 ), 285. 

2 Πρβλ- Ειη6Γ€8.ιι, "Ενθ’ άνωτ. — Η. Ο. ΒεοΙι, νΕνθ’ άνωτ., σελ. 701. 

3 Πρβλ. Ο. Κ,οιιΠΙ&Γά-Ρ. Ο ο 11 ο τα ρ, Ένθ* άνωτ., σελ. 203. — Ρ. Ι,β- 

ηι 6 γ 1 ε, Ένθ’ άνωτ., σελ. 292. — Ρ γ. Ό ΰ 1 £ ε γ, Αιΐδ άεη δοΐιαίζΐί&ιηηιεπι άβ5 

Ηεΐ1ΐ£βη Βετ^εε, Μΰηεΐιεη 1948, σελ. 350. 

4 Πρβλ. προχείρως Η. Ο. Β ε ο Ιί, "Ενθ* άνωτ., σελ. 821 -822. 

5 Πρβλ. Ο. ^ πι ε γ ε 3. π, Ένθ* άνωτ., ΕίΟ 21 ( 1922 ), 274. 

6 Πρβλ. Σ ω φ ρ. Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, Ρ&πε 1931, σελ. 191. Περί 
τοΰ πατριάρχου ΚΠ Αθανασίου βλ. καί Η. Ο·. Β ε ε 1ς, Ένθ’ άνωτ., σελ. 692. 

7 Πρβλ. ΑΙ&πδδϊο Κοηιΐπίδ, ϋη ε&ηοηε ίηεάϊύο ίπ οποτε άΐ δαηΐ’ 

Α13Π&3ΪΟ ΡΑΠιοηίΐα, Πε ΜΠΙεπαϊτε δη Μοπί ΑΙίιοβ, Εΐιιδεδ εΐ Μεΐ&η^εε..., 

νοί. I, 01ιενείο§;αε 1963 (υπό τύπωσιν). 

8 Πρβλ. Ο. Β ο η ϊ 11 α γ ά - Ρ. Οοΐΐοηιρ, Ένθ* άνωτ., σελ. 194.— Ρ. I, ε¬ 
πί ει-1ε, Ένθ’ άνωτ., σελ. 281. 

9 Πρβλ. Ρ. Ινβωει-ΐε, Ένθ’ άνωτ., σελ. 124, 

1 - 7 -1963 

Ύμνογραφικά εις δσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην 

Ή χειρόγραφος παράδοσις. Έκ τών πολυαρίθμων χειρογρά¬ 

φων τών περιεχόντων τά περί ών ανωτέρω ο λογος κείμενα τινά διακρινον- 

ται άφ’ ενός μέν διά τήν αρχαιότητά των, άφ’ ετέρου δέ διά τήν αρτιότητα 
*·ίΤ\ιι ΓΐιπτηιίνΠΙΙΒΙίΛΙν νΡΙ.11 ΡΛίΓΛν . Τ^ιλΓιτλι νί-όδινεΓ εΤ.νηι. οι ακόλουθοι: 

α) *0 τής *Ι. Μονής Γρηγορίου (*Αγίου "Ορους) υπ άριθ. 2, περγ. 
(ιβ'-ιγ' αΐ. ) ( = Γ) \ Ό κώδιξ οΰτος περιέχει τήν πληρεστέραν συλλογήν 
κανόνων εις τον όσιον Αθανάσιον. Είναι ακέφαλος καί δεν γνωριζομεν 
δυστυχώς πόσα φύλλα έξέπεσαν, ώστε νά ΰπολογισωμεν πόσοι κανόνες συνα- 

πόίλοντο μετ’ αυτών, αν ΰποτεθή ότι καί τό άπολεσθέν τμήμα τοΰ κωδικός, 

δπως καί τό σωζόμενον, περιείχε κανόνας. Απο μιαν ένδειξιν εις το φ. 7ν, 

τό όποιον φαίνεται νά είναι ιό τελευταΐον τοΰ τετραδίου δ , συμπεραίνομεν 

δτι έξέπεσαν τρία τουλάχιστον τετράδια. 

Πλήν δμως τών έκπεσόντων έκ τής αρχής τετραδίων καί ή συνέχεια 
τών φύλλων τοΰ κωδικός τοΰτου είναι τεταραγμένη. Μετά τό φ. 19 παρεμ¬ 

βάλλεται χαρτώον αυτοτελές τμήμα άποτελουμενον εξ επτά φύλλων, εν οις 
περιέχονται δυο κανόνες εις τον όσιον υπό Ίωάννου τοΰ Σγουρή συντεθέν- 

τες (ν*νΐ). Έξέπεσεν επίσης έν φΰλλον μεταξύ τών σημερινών 77 *78. 

Ή συλλογή τών κανόνων εις όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην φθάνει 
μέχρι τοΰ φ. 80ν. Μετά τό φΰλλον αυτό ακολουθεί έτερον χαρτώον τμήμα 

περιέχον συλλογήν κανόνων Ιωσήφ τοΰ ΰμνογράφου. 
Δυστυχώς βάρβαρος χειρ άμαθοΰς επλήρωσε πάσας σχεδόν τάς φας τοΰ 

κωδικός μέ ασκήσεις έκμαθήσεως τής αλφαβήτου καί τοιουτοτρόπως έξέλιπε 

πάσα τυχόν ένδειξις τετραδίων κλπ. εν ταΐς ωαις. 

Τέλος δέον νά σημειωθή ότι ό κώδιξ δέν έγράφη υπό τής αυτής χειρός 
όλος. Τό περγαμηνόν αΰτοΰ τμήμα έγράφη υπό τριών τουλάχιστον χειρών 
τοΰ ιβ'-ιγ' αΐώνος, τό δέ χαρτώον όλίγφ μεταγενέστερον (ιγ' αΐ. )· 

β) Ό δεύτερος σημαντικός κώδιξ διά τήν παράδοσιν τών κανόνων 
είναι ό Λαυριωτικός 1779 -Μ 88 (ιε αι.) (=Μ)2. Ο κώδιξ οΰτος απο- 

τελείται έκ δυο τμημάτων. Τό πρώτον (φφ. 1-127) περιέχει κείμενα αφο- 

ρώντα εις τον όσιον Αθανάσιον. Τό δεύτερον (φφ. 128 κέξ.) διάφορα άλλα 
άσχετα προς τό θέμα μας. Εις τά φφ. 106ν-127ν ευρηνται συνειλεγμένοι 

δέκα κανόνες τοΰ οσίου. 
Οΐ λοιποί κώδικες περιέχουν μεμονωμένους κανόνας καί λοιπά κείμενα. 

Οΐ άξιολογώτεροι τούτων, τινάς τών οποίων έμνημονεΰσαμεν ήδη, είναι οι 

ακόλουθοι: 

1 Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος..., τόμ. Α', σελ. 43 -44. (Τον κώδικα 

τοΰτον έμελετήσαμεν επί τόπου καί τόν έφωτογραφήσαμεν). 

2 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 4. 
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γ) Μ. Λαύρα; 124 - Β 4 (ια αί. ) ( = Β ) 1 (Συλλογή κανόνων εις δια¬ 

φόρους αγίους. Εις τά φφ. 1 * 24ν περιέχονται και ο! ύπ* «ριθ. II και XVI 

κανόνες εις τον ήμέτερον όσιον ). 

δ) Μ. Λαύρας 251 - Γ 11 (ιβ' αί.)2 (Συλλογή κανόνων εις διαφόρους 
αγίους. Εν φφ. 99ν - 108ν ό υπ* «ριθ. XVII κανών εϊς τον όσιον Αθανάσιον). 

ε) Μ. Λαύρας Ε 194 {ια' «ι. )3 (Σημαντικώτατος κώδιξ περιέχουν πλεΐ- 

στα κείμενα άφορώντα εις τον ήμέτερον όσιον). 

ς*) Μ. Λαύρας Λ 12 (ιβ αί.)4 (Μηναΐον Ιουλίου μετά ιών ακολου¬ 

θιών του οσίου προεορτιών, εορτής καί μεθεόρτων). 

ζ) Πρωτάτου 40 (ιγ' αί)5 (Κείμενα άφορώντα εις τον όσιον Αθανά¬ 

σιον. Την πρώτην θέσιν κατέχει ή ακολουθία του οσίου μετά του βίου του. 

Ό κώδιξ δεν συμπεριελαμβάνετο μεταξύ των γνωστών* είναι δέ σημαντικός). 

η ) Μονής Διονυσίου ( Αγίου Όρους) 590 (ιδ' αί. ) ( = Λ )6 {Σημαν¬ 

τικός επίσης κώδιξ παραμείνας άγνωστος καί «χρησιμοποίητος. Περιέχει 
την ακολουθίαν του όσιου και τον βίον του ). 

θ) Ιεροσολύμων 161 (ιδ' αί.)7 (Περιέχει συν άλλοις καί την ακολου¬ 

θίαν του οσίου). 

Οΐ λοιποί κώδικες, έξ ών οι πλεϊστοι τής Μ. Λαύρας, είναι ήσσονος 
σημασίας. Ενταύθα τούς καταγράφομεν μόνον ενδεικτικούς, τούς άναφέρο- 

μεν όμως εις τήν οίκείαν έκαστου θέσιν. 

ι) Μ. Λαύρας Γ 79 (ετ. 1600) (Παρακλητική)8. 

ια) * » Ζ 42 (ιγ' αί. ) (Σλαβικόν Άνθολόγιον )9. 

ιβ ) » » Ζ 68 (ιζ' αί.) ( Άκολουθίαι)!0. 

ύ) » » Η 147 (έτ. 1745 ) (Άκολουθίαι)11. 

ιδ) » » 0 35 (ιε' αί.) (Παρακλητική)12. 

! Πρβλ. Σ π. Λαυριώτου καί Σ ω φ ρ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος.... 

σελ. 12.— Σωφρ, Εύστρατιάδου, Αγιολόγιον..., σελ. 15. 

- Πρβλ. Σπ. Λαυριώτου καί Σωφο. Εύστρατιάδου. νΚνθ’ άνωτ., 
σελ. 32. — Σωφρ. Ε ύσ τρ α τ ι ά δ ο υ, Αγιολόγιον..., σελ. 15. 

Πρβλ. Γ. [Ιαντελεήμονος Λαυριώτου, Συμπληρωαατικός Κατάλο¬ 

γος..., ΕΕΒΣ ΚΙΓ ( 1958 ), σελ. 118 · 120. 

4 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 1. 

0 Πρβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 2. 

Πρβλ. άνωτ., σελ 265, ύποσ. 4. 

7 Πρβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 3. 

8 Πρβλ. Σπ. Λαυριώτου καί Σωφρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, *Ένθ’ άνωτ., 
σελ. 43. — Σ ω φ ρ. Εύστρατιάδου, Αγιολόγιον..., σελ. 15. 

8 ΓΙηβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 14. 

10 Πρβλ. άνο)τ., σελ. 264, ύποσ. 2. 

11 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 7. 

12 Πθβλ. Σ π. Λαυριώτου καί Σ ο> φ ρ. Εύστρατιάδου, “Ενθ’ άνωτ., 

σελ. 138. — Σ ω φ ρ. Εύστρατιάδου, Αγιολόγιον..., σελ. 15. 
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ιε) Μ. Λαύρας I 17 (ιζ' αί.) (Ακολουθία)1. 

ιζ’) » » I 135 (ετ. 1600 ) {Μηναΐον )2. 

ιζ) » » Λ 187 (ετ. 1669) (Έκ τού κοόδικος τούτου εξέδο^κεν ό 

Ε· Ρείΐί: τον βίον τού οσίου)8. 

ιη) » » Μ 56 (ιζ' αί.) ( Ακολουθία)4. 

ιθ) » » Μ 82 (ιθ' αί.) ( Ακολουθία )δ. 

χ> » » Μ 130 (ιε' αί.) ( Ακολουθία )6. 

κα) » » 1982.15 (ετ. 1802) (Ακολουθία)7. 

χβ) » » 1988.21 (ετ. 1772) (Ακολουθία)8. 

κγ - λβ) » » Διάφορα φυλλάδια μεταγενέστερα, άκολουθίαι δακτυλο- 

γραφημέναι εκ παλαιοτέρων χειρογράφων κλπ. 8 

Έκ των κωδίκων των λοιπών βιβλιοθηκών σημειούμεν τούς εξής μόνον: 

λγ) Βατοπεδίου 370 (ιδ' αί.) (Στιχηρά)10. 

λδ) Παντελεήμονος (Ρωσικού) 5694.187 (ιη* αί.) (Κείμενα τού όσιου 

καί άλλα άφορώντα είς τον όσιον )11. 

λε) Παντελεήμονος (Ρωσικού) 5772.265 (ιη' αί.) (Σύμμεικτος ΰλη )12. 

λς-) Παντελεήμονος (Ρωσικού) 6383.876 (ιθ' αί.) (Διάφοροι άκολου- 

θίαι) 1δ. 

λζ) Ραπδ. Ογ. 1576 (ιε' αί.) (Μηναΐον) 14. 

I 

Ό παρών κανών ειναι®ό περιληψθείς εν τοις εντΰποις Μηναίοις. Βασί¬ 

ζεται κυρίως είς τον βίον τού οσίου καί είναι μάλλον εγκωμιαστικός. “Εχει 
μελισθή προς ειρμούς κανόνων τού Θεοφάνους. Το γ' τροπάριον τής α' 

1 Πρβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 7. 

2 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 6 καί Σωφρ. Εύστρατιάδου, Άγιολό- 

γιον..., σελ. 15. 

3 Πρβλ. Ε. Ρ σ ί ί I, Ένθ’ άνωτ., σελ. 9. — Γ. Παντελεήμονος Λαυριώ¬ 

του, Έγκώμιον..., Θεολογία 15 (1937), σελ. 129. 

4 Πρβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 6. 

5 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 8. 

6 Πρβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 5. 

7 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 9. 

8 Πρβλ. άνωτ., σελ. 264, ύποσ. 10. 

9 Πρβλ. Γ. Παντελεήμονος Λαυριώτου, Συμπληρωματικός Κατάλο¬ 

γος..., ΕΕΒΣ ΚΗ' ( 1958), σελ. 182-191. 

10 Πρβλ. άνωτ., σελ. 266, ύποσ. 1. 

11 Πρβλ. άνωτ., σελ. 268, ύποσ. 2. 

12 Πρβλ. άνωτ., σελ. 266, ύποσ. 3. 

13 Πρβλ. άνωτ., σελ. 265, ύποσ. 15. 

14 Πρβλ. Σωφρ. Εύστρατιάδου, 1 Αγιολόγιον..., σελ. 15. 
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φδής είναι ελεύθερα άπόδοσις τοΰ ειρμού της θ' ορδής του ιαμβικού κανό- 

νος των Χριστουγέννων (Στέργειν μεν ημάς...), δπου ό ποιητής επικαλείται 
καί την βοήθειαν του οσίου διά νά γράψη «κατ' αξίαν... τον έπαινον». 

Έπίδρασιν επίσης του οίκου "Υμνος άπας ήττάται... του "Ακαθίστου ευρί- 

σκομεν καί εις τδ θεοτοκίον τής ε' ωδής. 

Ή άκροστιχίς (Αθανάσιον ύμνων άρετήν επαινέσω. Αμήν) είναι ή 

γνωστή αρχή του εις Μ. "Αθανάσιον λόγου Γρηγορίου του Θεολόγου (Άθα- 

νάσιον επαίνων άρετήν έπαινέσομαι... πρβλ. Μ ϊ £ η Θ, ΡΟ 35, 1081 καί Ρ γ. 

Η&Πε ίη ΒΗΟ·3, 186) μέ αλλαγήν τοΰ επαίνων εις ύμνων καί τοΰ έπαινέ- 

σομαι εις επαινέσω. Πάντως άν ό ποιητής είχε τήν πρόθεσιν νά την κάμη 
έμμετρον (εις δακτυλικόν έξάμετρον εν προκειμένη) άπέτυχεν οικτρώς. 

Κώδικες: Γ, φφ. 1 - 3ν ( ελλιπής τήν αρχήν ) - Μ, φφ. 97 - 106 ~ Δ, 

φφ. 11-27 (καί άπασαι αί χειρόγραφοι άκολουθίαι καί τά χειρόγραφα Μη¬ 

ναία, διότι, ως καί ανωτέρω έλέχθη, ό κάνουν είναι ό επισήμως περιληψθείς 
εις τά κωδικοποιηθέντα λειτουργικά βιβλία τής Εκκλησίας. 

Έ κ δ ό σ ε ις : Πρβλ. έντυπα Μηναία μηνός "Ιουλίου. Βλ. κυρίως: 

Μηναία τοΰ δλου ένιαυτοΰ, τόμ. 7", εν Ροδμη 1901, σελ· 39-46 ( Ε' "Ιου¬ 

λίου). Πρβλ. επίσης έν τή έκδόσει τής ακολουθίας τοΰ οσίου υπό Γ. Παν· 

τελεήμονος Λαυριώτου, Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, ετ. Γ' (άριθ. 

31-32), Βόλος 1939, σελ. 207-214 (έκ τοΰ κοδδικος Δ 12 τής Μ. Λαύρας 
καί άλλων χειρογράφων ακολουθιών) \ 

II 

Πηγή καί εις τον παρόντα κανόνα ύπόκειται δ βίος τοΰ οσίου- έμελί- 
σθη δέ προς πρότυπα τοΰ Θεοφάνους, εκ των οποίων δ ποιητής έχει ύποστή 
μεγάλην έπίδρασιν. Ό κανών οΰτος παρουσιάζει στενήν σχέσιν προς τον 
κανόνα I καί είναι λίαν αξιόλογος εξ έπόψεως υμνογραφικής. 

Εις τον ειρμόν τής α' φδής δ ποιητής επικαλείται τήν άνωθεν βοή¬ 

θειαν προκειμένου νά υμνήση έπαξίως τον δσιον. 

Ή άκροστιχίς είναι ιαμβική. Οΰσιόίδης παρατυπία φαίνεται τό ε τής 
δεκάτης συλλαβής, άλλ’ ή λέξις ποιμενάρχης δΰναται νά εκληφθή ώς τίτλος 
(τεχνικός δρος), δπότε τό πράγμα κολάζεται. 

Κώδικες: Γ, φφ. 4-10-Β, φφ. 1-11 (μέ ουσιώδεις διαφοράς). 

Ό κανών παραμένει εϊσέτι ανέκδοτος. 

1 Επειδή δ κανών είναι έκδεδομένος καί γνωστός δεν παραθέτομεν τάς άρχάς 
των τροπαρίων του, ώς πράττομεν είς τους λοιπούς ανεκδότους κανόνας τοΰ οσίου. 
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Κανών ετερο(ς) φέρω(ν) άκροσ(τι)χ(ίδα) τήνδ(ε): Τόν κλεινόν ύμνώ 

προφρόνως ποιμενάρχην. 

'Ωδ(ή) Α' ήχος πλ. δ' ΓΑρματηλάτην) Φα(ραώ). 

Τό δυσειδές μου τής αισχύνης ένδυμα 

"Ολβον ποθήσας διαρκή και μένοντα 

Νουν ηγεμόνα κεκτημένος έθραυαας 

Κυοφορείς καί γαλουχεϊς ώς νήπιον... θ(εοτοκίον) 

’Ωδ(ή) Γ' 'Ο σζερεώσας κατ άρχάς. 

Λόγων πλοκάς ώς νουνεχής άπολιπών, θεοφόρε, 

* Επί τής γης άγγελικως βιώσας ήοθης έν δρει 

"Ινα τό κάλλος τής ψυχής και τοΰ ταλάντου τήν κτήσιν 

Νόμων έκτος των φυσικών ύπέρ αιτίαν και λόγον... θ. 

’Ωδ(ή) Δ' ’Επέβης έφ’ Ιππους. 

Ό λόγος τή πράξει παρομαρτών, παναοίδιμε, 

Νεώσας άρότρω σών προσευχών, Αθανάσιε, 

* Υλώδους καθάρας σ αυτόν μεθ έξεως αϋλον 

Μετέχον τής πρώην άράς τό βρότειον σύστημα... 0. 

'Ωδ(ή) Ε' 'Ίνα τί με άπώσω. 

Νυσταγμόν σοϊς βλεφάροις πόθφ τοΰ ποιμνίου σου 

’Ώ ψυχής μακαρίας, ώ τής ύπέρ άνθρωπον 

ΤΙυρΙ πυρ προσλαμβάνουν και ταΐς άναβάσεσιν 

'Ρυπτικών μολυσμάτων ρεϊθρον σέ γινώσκομεν... 0. 

’Ωδ(ή) Τ' ”Αβυσσος άμαρτιών. 

"Ολον σου τό τής ψυχής διαυγές... 

Φύλαξαν ώς συμπαθής έν τή σκέπη... 

'Ρείθρα θείων έκ πηγών των τοΰ πνεύματος... 

’Όρθρος οίάπερ λαμπρός φρυκτωρίας... 0. 

'Ωδ(ή) Ζ' Θεοϋ συγκατάβασιν. 

Νοός καθαρότητι τεθρίππω, πάτεο, 

* Ως μύστης τοΰ πνεύματος, ώς αθανάτων 

Σοφίας και γνώσεως ήξιωμένος 

Παθιών τό κλνδώνιον τή θεία αύρα... 0. 
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’Ωδ(ή) Η' "Επταπλασίως κάμινον. 

Ό πρακτικαϊς έπάρσεσιν αίθερίως Ιπτάμενος 

"Ινα το λαμπρόν και ενρνζον τό χρυσόν των αγώνων σου 

Μυστικωτάταις άνωθεν καλλωνόμενος χάρισι 

3Εν σή γαστρί τον αχρονον υπό χρόνον γενόμενον... θ. 

>Ωδ(ή) Θ' Σί τήν άπειρόναμον. 

Νεμοις χάριν άφθονον τοίς σε ποθοϋσιν... 

"Αληκτος ή μνήμη σου τοϊς ψοιτηταϊς σου... 

Ειρμο(ς) άλλως “Ορονς παρήλ&ες της φύσεως. 

* Ραίνει σορφ των λειψάνων σου κύκλω παρεστώς... 

Χαίρων τό φέγγος τό άϋλον τής τριαδικής... 

°Ήλιος ώσπερ πολύφωτος ουρανοβατών... 

Ναόν και θρόνον σε έμψυχον τοϋ παμβασιλέως... θ· 

III 

Και ό κανών οΰτος είναι συντεθειμένος επί τή βάσει μετρικών καί 
μελικών προτύπων του Θεοφανους. Τά άγιογραφικά κείμενα του οσίου εδω* 

σαν τάς άφορμάς εις τον ποιητήν, ό όποιος μετά ζήλου ούχί του τυχόντος 
εγκωμιάζει τον οσιον. Καί εδώ ό ποιητής επικαλείται την βοήθειαν του 
τιμωμένου οσίου εν αρχή του κανονος. Επί του κανόνος τοΰτου στηρίζομε* 

νος ό αυτός ποιητής ή άλλος όλίγφ μεταγενέστερος συνέθεσε καί τον ύπ’ 

άριθ. XV κανόνα εις τον όσιον Αθανάσιον, τηρήσας τήν αυτήν ακροστι¬ 

χίδα (ΤΩ των καλών δοτήρ χάριν μοι <5ός λόγου) καί κοινάς τάς ωδάς γ', ς-' 

καί ζ' εκ των σωζομένων (πρβλ. κατωτέρω εις τον οΐκεΐον τόπον). 

Χαρακτηριστικόν τής ιαμβικής άκροστιχίδος ενταύθα είναι ή ελλειψις 
τομής · παΰσεως ή μάλλον ή πτώσις αυτής εις τό μέσον ακριβώς του στίχου 

(οαεδατα-ραϋδμ ΐΉοάίαηα), φαινόμενον σπάνιον διά τούς ιαμβικούς στί¬ 

χους συνηθεστερον όμως είς τούς βυζαντινούς εξάμετρους. 

Τον κανόνα τούτον εκδίδομεν κατωτέρω εν παραρτήματι. 

Κώδικες: Γ, φφ. 10-15 καί 76ν - 80ν - Μ, φφ. 106 - 108ν. 

IV 

Ό παρών κανών αποδίδεται έν τφ κώδικι εις Γερμανόν μοναχόν. Με- 

τρικώς καί μελικώς βασίζεται εις τον γνωστόν κανόνα τού Μ. Σαββάτου 
(Κύματι θαλΛσσης...) των'ύμνογράφων Μάρκου, Κοσμά τού Μαϊουμά καί 
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Κασίας. ’Έχει επίσης ύποστή τήν έπίδρασιν τού Ακαθίστου ύμνου (πρβλ. 

τό θεοτοκίον τής γ' φδής). 

Καί ενταύθα ό ποιητής ευθύς από τής α' φδής ζητεί τήν παροχήν 
άνωθεν «ρευμάτων λόγων» διά νά ύμνήση τον όσιον. 

Ή άκροστιχίς είναι μέν ιαμβική, άλλα στερείται τομής - παυ'σεως' τό 
φαινόμενον τούτο παρά βυζαντινοις επετρέπετο μόνον είς άς περιπτώσεις ό 
στίχος άπετελείτο εκ μιας μόνον ή δύο πολυσυλλάβων λέξεων (πρβλ. π.χ. 

τάς ποιήσεις Κωνσταντίνου τού Ροδίου). 

Κώδικες: Γ, φφ. 15 - 20. Ό κανών παραμένει ανέκδοτος. 

"Ετερος κανών εις τον όσιον πατέρα ημών Αθανάσιον φέρων άκροστι- 

χίδα τήνδ(ε) : ΑΙνώ σε άΰ'ανασίας έπώννμε ποίημα Γερμανού (μον)αχ(οϋ). 

’Ωδ(ή) Α' ήχο(ς) πλ. β' Κύματι θαλάσσης. 

"Ανθρωπον Θεόν σε καί ανδρα κρειττόνων επιθνμήσεων 

"Ισως τφ θεόπτη Μωσεϊ, Δανιήλ τε καί... 

Νεύματι τά πάντα τον φέροντα... θ. 

’Ωδ(ή) Γ' Σε τδν έπΐ νδάτων, 

'Ώφθης ά>σεί ελαία κατάκαρπος έν οϊκω τοϋ Κυρίου 

Σέ τον μέχρι θανάτου γενόμενον υπήκοον, Χριστέ μου, 

"Εννοια τφ μεγέθει τον τόκον σου πάσα βροτών ήττάται... θ. 

’Ωδ(ή) Δ' Τήν έν αταυρφ σον Φείαν κένωσιν. 

*Αποκαθάρας ρύπον σύμπαντος τήν ψυχήν και τον νουν 

Θεοχαράκτονς πλάκας εϊληφας θεωρίας εϊσδνς υπό... 

,Αδιαλείπτως κατατρέχουσι τοϋ ποιμνίου τον σοί... θ· 

>Ωδ(ή) Ε' Πρός σέ όρΰ'ρίξω. 

Νικήσας στίφος τό των νοουμένων... 

'Αγνή παρθένε, μένεις τετοκυϊα... θ. 

’Ωδ(ή) Γ' Σννεσχέΰ'η άλλ' ού κατεσχέΰ'η. 

Σννεκλάμψει σοί τφ μακαρίω τέκνα τά σά... 

Ίοβόλφ γλ,ώσση ψιθνρίσας έν ταΐς τής Ενας άκοαϊς... θ· 

,Ωδ(ή) Ζ' ’Άφραστον ΰ'ανμα. 

"Ανοίθεν, πάτερ, ονκ έπακούεις άνάβαινε 
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Σύντρεχε πάσα των μοναστών ή όμήγνρις 

’Έπανσας ρύμην συ τον θανάτου την άσχετον... 0. 

’Ωδ(ή) Η' Νόμων πατρώων. 

Πατριάρχων σε τά σκηνώματα αι προφητών οικήσεις 

Ω τής άληκτου, τρισμακάριε, καί απέραντου δόξης 

Νεον παιδίον ώφθης} Κ(ύρι)ε, έξ άπειράνδρον κόρης... θ. 

>Ωδ(ή) Θ' Τήν τιμιωτέραν των Χερουβίμ. 

'Υπέρ λαμπηδόνας ήλιακάς ήστραφεν ή μνήμη 

Μετά των αγγέλων διηνεκώς μετά τών άγιων... 

*Επι τω άχράντω σου τοκετφ άπασα ή κτίσις... θ. 

Αποστόλων δήμος και προφητών και θείων μαρτύρων... 

V 

Ό παρών κανών ποιηθείς υπό Ίωάννου του Σγουρή προστίθεται είς 
τον πίνακα τών γνωστών μέχρι σήμερον ιαμβικών κανόνων τών συντεθέν- 

των κατα μιμησιν τών τριών έξοχων προσωδιακών καί ρυθμοτονικών κανό¬ 

νων (Χριστουγέννων, Φώτων, Πεντηκοστής), τών φερομένων υπό τό όνομα 
Ίωάννου του Δαμασκηνού. 

Ως πρότυπόν ενταύθα μετρικόν καί μελικόν ύπόκειται δ κανών τών 
Χριστουγέννων. Ή μίμησις είναι απόλυτος, άν καί ουχί πάντοτε επιτυχής. 

Ενίοτε υφισταται σΰμπτο>σις τόνων καί όπου δεν υπαγορεύεται υπό μετρι¬ 

κών κανόνων (πρβλ. τονισμόν προπαραληγοΰσης εις τό τέλος στίχων τινών). 

Έκτος όμως τών γενικών στοιχείων τών προδιδόντων τήν μίμησιν, 

υπάρχουν τροπάρια τά οποία δεικνύουν τήν απόλυτον εξάρτησιν του Σγουρή 
από του κανόνος του Δαμασκηνού. 

Και 6 Σγουρής, ως και οι προηγούμενοι ποιηταί, επικαλείται τήν άνω¬ 

θεν βοήθειαν ούτω διά του ειρμού τής α' φδής δ ποιητής απευθύνεται προς 
την Θεοτοκον και τον οσιον και δέεται όπως τύχη τής άνωθεν ενισχΰσεως. 

ΙΊ ακροστιχίς άποτελείται από τέσσαρας ήρωελεγείους στίχους ούχί 
αμέμπτους* παρατηρούνται επίσης τόσον είς τήν ακροστιχίδα όσον καί εις 
τό κείμενον του κανόνος ιδιόρρυθμοι γλωσσικοί τύποι. 

*Αξιον ιδιαιτέρας σημειώσεςος είναι ότι δ ποιητής διά του β' τροπα¬ 

ρίου τής η' φδής ποιείται αόριστον νυξιν ενός ιστορικού γεγονότος μή δυνα- 

μένου ευκόλως να προσδιορισθή: 

Ενχου το κράτος (Ρωμαίδος έμπρέπειν 

δικαιοειδώς συν όρίοις. τοϊς πάλαι 
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όλοσχερώς ήσυχον αγειν τόν βίον 

νέφη σκεδάσαι βαρβαρικά ταχέως 
τήν σήν κρατούντες άφθιτόκΛηρον χάριν. 

Κώδικες: Γ, φφ. 20-23ν-Μ. Λαύρας 556-113 (ΙΙρβλ. ΕΕΒΣ ΚΗ 

( 1958), σελ. 189). Ό κανών είναι ανέκδοτος. 

Κανών εγκωμιαστικός είς τόν εν άγ(ίοις) π(ατέ)ρα ημών 3Αθανάσιον 

τόν εν τω δρει τω "Αθω άσκήσαντα, δι3 ήρωελεγείων (καί εν τή δία ακρο¬ 

στιχίδων), ποίημα τον σοφωτάτου κνρ(οϋ) 3Ιωάννου του Σγουρή, ον η 

άκροστιχ( ίς) : 

'Έρνον άει&αλέ ήρετάων, άγλαώς ύμνοϋμεν (δίο) 

Καρπόν άκεσμοφόρον κτώμενον έν μερόψι (δίο) 

Εί'νεκα ήρεμίης κόσμου λιπαρεϊν ου λήξοι (δίο) 

'Υψιμέδοντι καί σφών ίλαρών μελέων, 

’Ωδ(ή) Α' ήχ(ος) α ”Εσωσε (λαόν). 

’Έδει με μή σάς άγαθουργίας γράφειν 

Αϊσθησιν ονδείς σήν Ικανός αινέσαι 

Λάμχρει πτερωθεις ένθεου φίλτρου, πάτερ... 

,Ωδ(ή) Γ' Νεϋσον πρό(ς) ϋμνους. 

Τις σε πρέποντος ύμνογράφων αϊνέσει 

Γέρας έφεϋρεν Αβραάμ ονρανόθεν 

“Υει τόν άρτον Ισραήλ ονρανόθεν... 

3Ωδ(ή) Δ' Γένους βροτείου. 

Μύστης άνήφθης ίσαπόστολος, μάκαρ, 

*Ράβδω θεόπτης θεσπεσίων θανμάτων 

Κάραν προθήσας 3Ιακώβ έν τή πέτρα 

Φαίνεις έν "Αθω προστεθείς ώς έν (ευρ. Ιίη. ) λνχνω... 

'ξίδ(ή) Ε' Έκ νυκτός έργων. 

Κραταιόν ώφθης τών μοναζόντων δπλον 

Νοητόν ώφθης ήλύσιον Κ(υρίο)υ 

Μελισμόν άλλον νλομανή συνόλως... 

’Ωδ(ή) Γ' Ναίων * Ιωνάς. 

7Ινα στρατηγός "Ιησούς σχών νψόθεν 
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Κλέος νικητοϋ Δανιήλ κατακτάσαι 

Εύχος μιμηθείς τον Δαβίδ νικηφόρον... 

*Ωδ(ή) Ζ' Τφ παντάνακτος. 

Κατεικόνισται τω τροπαίω Μεοσέως 

Ύψιμέδοντος άψωσίωσας λόγον 

Ρεχβεν μέν έχρήν κατ' επάλληλον τρόπον 

Ύποτρέχουσι χριστεπώνυμα στίφη... 

'Ω0(ή) Η' Μήτραν άφλέκτως. 

’Ίνονς πνκάζοις ναζιραίονς σούς, μάκαρ, 

Ενχον το κράτος 'Ρωμαίδος έμπρέπειν 

Ισχειν ό δήμος ψυχικήν προθυμίαν... 

’Ωδ(ή) Θ' Στέργειν μέν ή μάς. 

Φάος πνοανγές σώ συνόν, κόρη, κλέει 

Ασμα παν εν σοί διανέστηκεν, κόρη, 

Εϊη παν αλκής δεξιά σή, παρθένε... 

Εξαποστειλαριν Τών μαΌ'ητών. 

'Ως τηλαυγής άνέτειλας έκ κλιμάτων έώων 

Πανεναγής, παντάνασσα, ικεσίαις τον όσιον. 

VI 

Ό προκείμενος κανών είναι ό δεύτερος υπό τό όνομα του Ίωάννου 
Σγουρή παραδιδόμενος. Βασίζεται κατά τε τον ρυθμόν καί τό μέλος εις τον 
περιφημον κανόνα της Υπαπαντής Κοσμά του Μαϊουμά (Χέρσον άβυσσο- 
τόκον...). 

Αμφότεροι οί κανόνες του Σγουρή εχονται των αγιολογικών κειμένων, 

τονίζεται δε εν αύτοις μετ’ επιμονής τό γεγονός δτι δ όσιος άφησε τήν έώαν 
καί ήλθεν εις γήν «εσπεριών». 

Η ακροστιχίς άποτελεΐται εξ ενός ούχί άμεμπτου δακτυλικού εξάμε¬ 

τρου. Τα δύο τελευταία γράμματα αυτής -ων δεν αντιστοιχούν εις ισάριθμα 
τροπάριά. Δύο τινά δύνανται νά συμβαίνουν : α) ’Ή εξέπεσαν τα δύο τελευ¬ 

ταία αυτά τροπάρια τού κανόνος, καί υπέρ τής εκδοχής ταύτης συνηγορούν 
αί άλλαι φδαί εχουσαι πέντε τροπάρια εκάστη (πλήν τής α' ήτις έχει τέσ- 

σαρα), καί τό γεγονός ότι τό φ. 26ν (όπου περιέχεται ή θ' φδή ιού κανό¬ 

νος) είναι τό τελευταΐον τού παρεμβλήτου χαρτώου τμήματος τού κωδικός 
τού περιέχοντας τούς κανόνας τού Σγουρή καί δεν είναι καθόλου άπίθανον 
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νά εξέπεσεν έν ή περισσότερα φύλλα προ τής συσταχώσεως, τοσούτφ μάλλον 
καθ’ όσον τό φερόμενον ώς τελευταΐον τροπάριον δεν είναι θεοτοκιον, η β) 

πιθανόν ό ποιητής νά συμπεριέλαβεν εΐς τήν ακροστιχίδα προς συμπληριο- 

σίν της καί τά δύο επόμενα γράμματα τής λέξεως 'ΡΩΝνύειν, ήτις είναι 

αρχική τού τελευταίου τροπαρίου. 
Καί εις τον παρόντα κανόνα εχομεν όμοιον προς τον προηγούμενον 

χρονικόν τινα υπαινιγμόν εξ ίσου ασαφή : 

(’Ωδή ζ' θεοτοκιον). Δέσποινα, ταχέως πρόφθασον δεϊξον και νυν 

τό κράτος σου έπι πάσι τοϊς άντάρταις και είρήνενσον τον σόν κόσμον 

πρεσβείαις σου θεράποντος, κόρη, Αθανασίου τον σεπτόν σεμνεϊον 

δράσαντος σόν. 

Κώδικες: Γ, φφ. 24 - 26ν - Μ. Λαύρας 556-113 ( πρβλ. ΕΕΒΣ ΚΗ 
( 1958), σελ. 190). (Τό φυλλάδιον τούτο δεν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν). Ό 

κανών παραμένει ανέκδοτος. 

"Ετερος κανών τον αντοϋ κνροϋ Ίωάννου τον Σγουρή, εις τόν αυτόν 

άγων πατέρα ημών Αθανάσιον, ού ή ακροστιχίς: Των άρετών κλάδον 

άφϋ'ΐτόκλ’ητον &.δω νυν χαίρων. 

3Ωδ(ή) Α' ήχος γ' Χέρσον άβνοσοτόκον. 

Τις σοι άξιαίνετον πλέξει μέλισμα 

° Ωσπερ ενθαλέστατον δένδρον έστηκας 

Ναίων εις τό "Αγιον "Ορος, οϊάπερ έν Σιναίω 

Αίρει χριστεπώνυμος κλήρος, δέσποινα... θ. 

’Ωδ(ή) Γ' Τδ στερέωμα. 

'Ρητορενματα σοφιστικά καταλείψας 

Έξεπλάγησαν αί στρατιαϊ των αγγέλων 

Τά τεράστια σής βιοτής πανοσίου 

1 Ως ό ήλιος έν τω 'Αγίω νυν "Ορει 

Ναζιραίων σε χοροστασίαι άπανστως... θ. 

'Ωδ(ή) Δ' Έκάλνψεν ούρανούς. 

Κατέλιπες τήν λαμπρότητα τής έώας, σοφέ, 

Λαβύρινθον οιηθείς τήν κοσμικήν ατραπόν 

’Αρότρογ σου διδαχών των θειοτάτων, σοφέ, 

Διήγειρας τάς ψνχάς των ναζιραίοιν, σοφέ, 

Οί θέμενοι τής ψυχής τάς πεποιθήσεις έν σοι... 0. 
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’Ωδ(ή) Ε' Ώς οίδεν 'Ηααΐας. 

Νοστήσας ύπουρία και έντνχών εν ταύτη 

Άνέπτης ώς Ήλίας εν ονρανφ τφ δίφρω 

Φερώνυμον έκτήσυϊ αθανασίας, μάκαρ, 

Θυσίασμα ζηλώαας άβραμιαϊον, μάκαρ, 

Ιλαρννον, κυρία, δουλοπρεπώς προσπίπτομεν... Θ. 

’Ωδ(ή) Τ' Έβόησέ αοι ίδών ό πρέσβνς. 

Τό θειον δμμα Ιδόν ύψόθεν 

Οικτιρμων όϊκρθης πτοοχών ον μόνον 

Κανόνων θείων άνήφθης φνλαξ 

Λογίοις θείοις λαούς άγρενεις 

Ήπίως, κόρη, την σήν νψόθεν... β, 

'Ωδ(η) Ζ' Σε τον έν πνρί 6ροσίσαντα, 

Τίς σε ώς έχρήν έγκώμιον πλέξει... 

"Ορμον σωστικόν άνέδειξας νΟρος... 

Νήχεις τής νηϊ άσκήσεως βίου... 

'Άπασι κλεινόις έζήλωσας λάμψας... 

Δέσποινα, ταχέως πρόφθασον, δειξον... θ. 

3Ωδ(ή) Η’ Άατέχτω πνρί. 

'ί3ς άλλος άστήρ εξ έώας έλαμψας... 

Νεκρόισας αυτόν εκ παιδόεν δηλοποιεϊς... 

Υπετλης ως δει τών αγώνων των ασκητικών... 

Νοϊ νψηλω πλουτεϊν ώφθης ώς φιλοσοφίας... 

Χαρίτων πλοντεϊς ουρανίων ώς τής ευφρόσυνης... θ. 

’Ωδ(ή) Θ' Έννόμφ σκιφ. 

"Αν ένδον σοροϋ κατέπανσας, όμως κηρνττουσι... 

Ιδού σός χορός σεβάσμιος έστη προ λάρνακος... 

'Ρωνννειν ενχαϊς σαΐς μήποτε παύση τούς πίστει... 

VII 

Ό κανών οΰτος συνετέθη κατά τα πρότυπα ειρμών Ιωσήφ τού ύμνο* 

γράφου, φαίνεται δέ νά όμοιάζη προς τούς επομένους ύπ* άριθ. VIII και IX 

κανόνας. Πόντιος ή χειρ ή {άντι)γράψασα τά φφ. 27 - 62ν τού κωδικός, 

περιέχοντα τούς κανόνας VII-XII (ήχ. α'- πλ'. γ'), είναι ή ιδία και δεν 
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αποκλείεται νά συνέλεξε τούς κανόνας τούτους κατ’ ήχον, άν πάντες και οί 
τυχόν ελλείποντες δεν εποιήθησαν υπό τού αυτού ποιητού. 

Ή άκροστιχίς, σχηματιζομένη εκ τών προότων τροπαρίων τών φδών 
καί τινων θεοτοκίων (τής δ' καί ζ' ωδής), είναι ιαμβική, πλήν όμως πλεο¬ 

νάζουν γράμματά τινα, χωρίς νά κρύπτουν, ά>ς φαίνεται, τό όνομα τού ποιη- 

τού. Τά θεοτοκία δηλ. τών φδών α', γ', ε’, ς*', η' καί θ' έχουν ώς αρχικόν 
τό αυτό μέ τό τού προηγουμένου τροπαρίου γράμμα, τής δέ θ' φδής παρα¬ 

μένουν έκτος τής άκροστιχίδος καί τά τρία αρχικά τών μετά τον ειρμόν τροπα¬ 

ρίων. Τά πλεονάζοντα γράμματα παρέχουν τήν εξής σύνθεσιν : ΑΣΑΣΙΚΧΧ. 

Δεν φαίνεται πιθανόν τό ΑΣΑΣΙ τής άκροστιχίδος νά συνάπτεται προς τό 
προηγούμενον ΑΓΙΟΙΣ, πολλώ δέ μάλλον καί προς τον ειρμόν 3$δήν επινίκιον. 

Κώδικες: Γ, φφ. 27- 32-Μ, φφ. Ι08ν-109--Μ. Λαύρας Θ 35, 

φφ. 62-70ν1. Καί ό κανών οΰτος παραμένει ανέκδοτος. 

Κανών εις τον όσιον * Αθανάσιον τον έν τώ 5Άθω έχοον άκρο(στιχίδα) 

τήνδ(ε): 3 Αθανάσιος έγράφη αύν άγίοις. 

Ώδ(ή) Α’ ήχ. α' 3Ωδήν έπινέκιον. 

Αθάνατον εύκλειαν, άρρητον δόξαν 

Θεόν έξεζήτησας, Θεόν προ πάντων 

1 Αγνείαν έπόθησας έκ βρέφους, πάτερ, 

Άγιων αγίαν σε, παρθενομήτορ... 6. 

Ώδ(ή) Γ’ Στερεωΰ'ήτω ή καρδία μου. 

Ναόν Κυρίω κατεσκεύασας 

3Ανεπιστρόφως ήκολωύθησας 

Συνεις δραμούσης τή προθέσει σου 

Στηριζομένην ταις έλπίσι σου... θ. 

Ώδ(ή) Δ’ 3Εν πνεύματι προβλέπων. 

Ίθύνας σου τον βίον προς πάσαν αρετήν 

Ούκ έσχες έν τω βίω στοργήν επ’ ούδενί 

Σοφία και τώ λόγω τής χάριτος, σοφέ, 

3Εγέννησα.ς άρρήτως παρθένος τον θεόν... 6. 

1 Τόσον εις τόν κώδικα Μ όσον καί εϊς τον Θ 35 ό άμέσιος επόμενος κανών 

είναι ό ύπ1 άριθ. XVIII εις ήχον β', όσης ελλείπει έκ τής συλλογής τοϋ Γ. 
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*Ωδ(ή) Ε' Τήν σήν ειρήνην. 

Γηβόμένος έκπέφευγας τον κόσμον τά τερπνά 

'Ραινόμενος τοϊς δάκρυα ι καθήράς σον τον νουν 

’Αγάπην εκ καρδίας σον τηρών καθαρόν 

* Ανέκφραστος ό τόκος σον, παρθένε αγνή... θ. 

’Ωδ(ή) Τ' Τδν Προφήτην Ίωνάν. 

Φωτισθείς παρά Χρίστον κατεφώτισας πολλούς 

€Η πραότης σου σοφώς σνγκραθεϊσα καί θυμώ 

Σννιών τά τον θεοϋ δικαιώματα καλώς 

Σννεσχέθη μέν πολλοϊς και ποικίλοις πειρασμοϊς... θ. 

’Ωδ(ή) Ζ' Ή κάμινος, Σωτήρ. 

Υιός θεόν χάριτι γενόμένος 

Νεότητος των σών τέκνων Κύριον 

Άγάθυνον τάς ψνχάς πρεσβείαις σον 

Γεγέννηκας θεόν μετά σώματος... θ. 

η/ 
'Ιστίφ πτερού μένος, παμμάκαρ, τον σταυρόν 

βΟ ερως σε έθελξεν ό θειος τον Χρίστον 

'Ιδρώσι σχαζόμενος πολλοϊς άσκητικοϊς 

Ίάσω το σύντριμμα τον γένους των βροχών... 

’Ωδ(ή) Θ' Τήν φωτοφόρον νεφέλην. 

Συν τοϊς όσίοις όαίως, άγγελικώς συν άγγέλοις 

Και ώς ποιμήν τοϊς άρνίοις καί ώς πατήρ τοϊς σοϊς 

Χριστοειδώς μεσιτεύων και τής αγάπης τον νόμον 

Χαϊρε χαρά τών αγγέλων, χαϊρε χαρά αποστόλων... θ. 

VIII 

Εις τον παρόντα κανόνα ό ποιητής μιμείται εμςρανώς πλείονα του ενός 
πρότυπα. Ούτως έχει ύπ’ δ'ψιν του τον Δαμασκηνόν, τον Θεοφάνην και 
Ιωσήφ τον ύμνογράψον παρά τών οποίων λαμβάνει τό μέλος και τά μέτρα. 

Ποιείται μνείαν τής φιλοξενείας τής έν Άγίφ "Ορει καί όμιλεΐ περί 
« μικρού ποιμνίου », οπερ, άν δεν είναι άπλοΰν σχήμα λόγου, δΰναται νά 
μάς δδηγήση εις υποδέσεις χρονολογικός. (’ζ^δή α' θεοτοκίον): Τό μικρόν 

ποίμνιον τοντό σον φνλαττε, οπερ Αθανάσιος τή σή δυνάμει θαρρήσας 

είς έν σννηγάγετο, θεοχαρίτωτε. 

Ή άκροστιχίς είναι ιαμβική. Εις τό τέλος αυτής πλεονάζουν τρία 
γράμματα ΚΒΧ, τά αρχικά δηλ. τών τριών τελευταίων τροπαρίων τής ·θ' 
φδής. ’Άν τά γράμματα ταΰτα τυχαίως ετέϋησαν ή προς ύποδήλωσιν του 
ονόματος του ποιητοΰ είναι δΰσκολον νά λεχ-Θή. 

Κώδικες: Γ, φφ. 32 * 37 - Μ, φφ. 111 ν - 113ν - Μ. Ααΰρας Θ 35, 

φφ. 209ν-219. Ό κανών είναι ανέκδοτος. 

Κανών έτερος φέρων ακροστιχίδα τήνδε: Τίμιον άνδρα και χΐς ούκ 

έπαινέσει. 

’Ωδ(ή) Α' ήχος γ' Ό τά ϋδατα πάλαι. 

Τον άγώνά σου, πάτερ, νενματι θείω 

'Ιερώτατος ώφθης και τίμιος 

Μελετήσας δι όλης θάνατον, πάτερ, 

ΐΙλαστήριον κόσμον καύχημα μέγα... θ. 

’Ωδ(ή) Γ' 'Ο έκ μή οντων. 

τΟ έκ μή οντων τά πάντα παραγαγών 

Νενενρωμένος τή χάριτι τον θεόν 

* Από βλεφάρων δακρύοον σου ταϊς ροαϊς 

Ναός έγένον, θεόννμφε, τον θεοϋ... θ. 

’ Ωδ(ή) Δ' ”Ε$ου πρδς ή μας* 

Δώρόν σε Χριστός είς πολλ.ών ψυχών... 

1 Ρήματα ζωής αιωνίου φέρων... 

’Άλλον Αβραάμ ξενοδόχον "Αθως... 

Κήπος αληθώς κεκλεισμένος συ... θ. 

}Ωδ(ή) Ε' Έπϊ τής γης ό άόρα(τος). 

3 Από πολλών καί ποικίλων πταισμάτων 

'Ικετικώς έκ βοώ μέν σοι, πάτερ, 

Τυραννικής εξουσίας τό σκότος 

Ίλιγγια προς τήν γνώσιν, παρθένε... θ. 

'Ωδ(ή) Τ' ~Αβυσσος έσχάτη άμαρτιών. 

Σύνεαιν μελέτη διά παντός 

“Ολην σον άνέθηκας τήν ζωήν 

*Υδωρ σε έπότισεν ό Χριστός 

Κύριον έγέννησας και θεόν... θ. 
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' Ωδ(ή) Ζ' Το πρϊν είκόνι. 

Έξ ύψους, πάτερ, είληφώς θαυμάτων ενέργειαν 

Πολλήν έκτήσω προς θεόν παρρησίαν, όσιε, 

3 Αεί περίεπε ημάς μεθ’ ημών γενόμένος 

Ίδεΐν άξίωσον ημάς τον υιόν σου, δέσποινα... θ. 

’Ωδ(ή) Η' Τόν έν φλογί. 

Νόμον θεόν και ποιων και διδάσκων 

Εύλογηθεις νοηταϊς εύλογίαις 

Στρατολογών τω Χριστώ λαόν, πάτερ, 

Έν ούρανοΐς τους άγγέλους νμνονντας... θ. 

Ωδ[ή) Θ' Έννόμφ σκιά. 

Ίλύος παθών καθάρσιον ταπείνωσιν... 

Καλήν προς θεόν οίκείωσιν μακροθνμίαν... 

Βεβαίαν ελπίδα στήριξον προς σωτηρίαν... 

Χαράς, Θεοτόκε, πρόξενος έγένον τής... θ. 

IX 

Ό ποιητής του παρόντος κανόνος έχρησιμοποίησεν'ώς πρότυπόν του 
ειρμούς του Θεοφάνους. Σαφώς δέ έχει ΰποστή καί τήν επίδρασιν τής Ακα¬ 

θίστου ακολουθίας, την όποιαν ενθυμίζουν συχναί φράσεις του. (Πρβλ. 

φδή γ' τροπ. γ’) Πλατνναι θέλων ό σοφός εν σοφία το στόμα σου... 

(φδή δ' τροπ. δ') Τό παλάτιον το μέγα τον βασιλέως... κλπ. 

Ό ποιητής εμμένει πολύ εις τάς εκ τού βίου του όσιου πληροφορίας. 

Οΰτω μνημονεύει τήν άφιξίν του είς Κωνσταντινούπολή, τάς σπουδάς του, 

τόν Μιχαήλ Μαλεΐνον, τήν είς "Αγιον "Ορος φυγήν καί τάς αυτόθι περιπέ¬ 

τειας, τήν άνοικοδόμησιν τού περικαλλούς ναού τής Θεοτόκου, τόν θάνατόν 
του, τά θαύματα κλπ. 

Ή άκροστιχίς είναι Ιαμβική. Έν τελεί αυτής πλεονάζουν τά γράμματα 
ΚΧ, αρχικά των δύο τελευταίων τροπαρίων τής θ' φδής, περί των οποίων 
ούδεμία επίσης ΰπόθεσις δύναται να εξενεχθή. 

Κώδικες: Γ, φφ. 37ν-43ν~Μ, φφ. 113ν*116. Ό κανών παραμέ¬ 

νει ανέκδοτος. 

2 - 7 -1963 
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"Ετερος κανών τον όσιου πατρός ημών Αθανασίου φερων ακροστιχίδα 

τήνδε: Λαύρας πολιστήν τής Μεγάλης αΐνέσω. 

’Ωδ(ή) Α' ήχ. δ' Θαλάσσης τό έρυΦραΖον. 

Λαμπρύνας έν άρεταϊς τόν βίον σου 

3 Αθώος από παθών γενό μένος 

Υιόν σε διά λοντροϋ βαπτίσματος 

* Ρημάτων σου μεμνημένοι, πάναγνε... θ. 

’Ωδ(ή) Γ' Ούκ έν σοφία καί δυνάμει. 

Άρρήτω λόγφ ό τά πάντα είδώς προ γενέσεως 

Σοφίας βάθει όρφανίαν Θεός σοι παρέσχετο 

Πλατϋναι θέλων ό σοφός έν σοφία, τό στόμα σου 

'Ο κατά πάντα τω πατρί όμοούσιός... θ. 

>ξλδ(ή) Δ' ΈπαρΦέντα σε ίδοναα. 

Λιπαρά καθάπερ άρουρα καρποφόρος 
€Ικανονσθαί σοι τήν γνώσιν είδώς των οντων 

ΣοφισθεΙς τή έπιπνοία τον παρακλήτου 

Τό παλάτιον τό μέγα τοϋ βασιλέως... θ. 

’Ωδ(ή) Ε’ Σύ Κύριέ μου φως. 

*Ήν έγνως προς θεόν σέ πορείαν άπάγουσαν 

Νεάζοντα ευρών Μιχαήλ τόν θαυμάσιον 

Τύπον έξ εαυτού καί κανόνα διέπλασεν 
'Ηγίασεν αντοϋ σέ τό άγιον σκήνωμα... 0. 

*Ωδ(ή) Γ’ Θύσω σοι μετά φωνής. 

Στέργοντας και ποιμένα καλόν σε προκρίνοντας 

Μύρον σε τής αρετής οσμή μέν ως έμελλε 

’Έκρυψας ώς σοφός εν Χριστώ τήν σοφίαν σου 

Γίνεται ό ούκ ήν ό Θεός έκ σου, δέσποινα... θ. 

’Ωδ(ή) Ζ' ’Εν τή καμίνφ Άβραμιαΐοι. 

“Αψας σε λύχνον εν τω πνρί τον πνεύματος ό Χριστός 
Λύσας δαιμόνων τούς κατά σου πολέμους και προσβολάς 

'Έρθης είς μέτρον ηλικίας πληρώματος τοϋ Χρίστον 

Σννεσταυρώθη τώ εκ γαστρός σου, μήτερ, τον όντως θεόν... θ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβς ΑΒ* 19 
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Ωό(η) Π' Χειρας έκπετάσας. 

"Ανθρακα πνρός τοϋ νοητοϋ έν τή καρδία σου 

’Ίσχνσας δυνάμει τοϋ Χρίστον, πάτερ μακάριε, 

Νέους γηραιούς καί παλαιούς από κακίας 

”Επαινον προσφέρει γενεά και γενεά τω υιώ... 0. 

Ώδ(ή) Θ' Αί&ος άχειρότμητος δρους. 

Σώμα και ψυχήν εκκαΟόρας άγιον πνεύματος 

"Ω τής προς θεόν παρρησίας, ής έπαξίως... 

Κλϊμαξ προς θεόν ό κρημνός σοι τής άναβάσεως... 

Χοίρε Θεοτόκε παρθένε, ότι ενδόκησας... θ. 

X 

Φαίνεται οτι και ό κανών οΰτος, ως και ο επόμενος, έποιήθη υπό τίνος 
μοναχού όνόματι Λεοντος. Επειδή όμως τό όνομα δεν έγράφη εξ αρχής ε?ς 
τον τίτλον και εκ της άκροστιχίδος δεν εγίνετο ευκόλως αντιληπτόν από 
τούς αντιγράφεις, μέ τον καιρόν ήλλαξαν δυο τροπάρια μέ άποτέλεσμα τό 
όνομα ΛΕΟΝΤΟΣ νά μετασχηματιστή εις ΛΕΟΛΤΟΣ. Κρίνεται απίθανος ή 
περίπτωσις τυχαίου σχηματισμού τής λέξεως ώς έχει. 

*Ως πρότυπον του παρόντος κανόνος υπόκειται κανών Ίωάννου τού 
Λαμασκηνού. Χαρακτηριστική είναι ή εμμονή τού υμνογράφου εις τα θαύματα 
τού οσίου. Εις τό θ’ τροπάριον τής ζ' ωδής έχομεν αόριστον νύςιν όχλήσεως 
τής Μ. Λαύρας ή του 'Αγίου ”Ορους: Οι κατεπεμβαίνοντες τής.σής ποίμνης, 

όσιε, άπρακτοι δειχθήτωσαν ενχαϊς σου ποδηγοϋντος... 

Η ακροστιχίς είναι ιαμβική μέ τήν προσθήκην τού ονόματος τού ποιη- 

τού παρεφθαρμένου εις τό τέλος* σχηματίζεται δηλ. τούτο έκ των αρχικών 
γραμμάτων των τριών τελευταίων τροπαρίων τής η' φδής καί ολοκλή¬ 
ρου τής θ'. 

Κώδικες: Γ, φφ. 44 · 49ν - Μ, 116 · 118 - Μ. Λαύρας Γ 79, φφ. 

57ν·68. Ό κανών παραμένει ανέκδοτος. 

"Ετερος κανών τοϋ οσίου πατρός ημών Αθανασίου φέρων ακροστιχίδα 

τηνδε: Α&ανασέφ βραχύς έξ ημών λόγος (Λέονζος). 

Ήδ(ή) Α' ήχος πλ. ο! ° Ιππον και Αναβάτην. 

“Αρματι τον πνρίπνουν Ή λίαν εις ουρανόν 

Θείων έννοημάτων εκ βρέφους άναπλησθεϊς 
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Άνωθεν ό Χριστός σε προγνούς, μακάριε, 

Νεύμασιν απόρρητόις έκ σου σεσάρκωται... θ. 

Ήδ(ή) Γ' Ό πήξας έπ’ ούδενός. 

3Απιστης από σπαργάνων, πατέρων καύχημα, 

Σημείω τώ σταυρικω τον νουν σου φραξάμενος 

Ίσχύϊ πνενματικώς, σοφέ, τον άλάστορα 

Ώραίον έκ πάτριάς Δαβίδ άνέθηλας βλάστημα... 

Ήδ(ή) Δ' Τήν Ό·είαν έννοήσας σου. 

Βεβαίαν έν τή πέτρα, μακάριε, 

'Ρντίδος αμαρτίας άνώτερος 

Άφείς τον κόσμον πάντα, θεσπέσιε, 

Χαράς ήμϊν γεγένησαι πρόξενος... 

Ώδ(ή) Ε' Ό Αναβαλλόμενος. 

°Υψους έφιέμένος αρετών, αοίδιμε, 

Στέφει σε ό Κύριος Ιαμάτων χάρισι 

Εύρέ σε σωτήριον ίατήρα, όσιε, 

Ξένον τό μυστήριον, ώ παναμώμητε... 

Ώδ(ή) Τ' Μαινομένην κλύδωνι. 

’Ήμειψας, μακάριε, σή σφραγΐδι 

Μεμηνότα κλύδωνι τής μανίας 

* Ως λεπρόν έκάθηρας καινοτρόπως 

Νυσταγμός βαρύνει με άμαρτιών... 

,Ωδ(ή) Ζ' *0 ύπερυψούμενος. 

Δόγοις ήδυνόμενος θεαρέστοις, όσιε, 

ΟΙ κατεπεμβαίνοντες τής σής ποίμνης, όσιε, 

Γηΐνης άνώτερον φυλάττων σνγχύσεως 

ΟΙ περιπειρόμενοι αμαρτίας βέλεσι... 

,Ωδ(ή) Η' ΣοΙ τφ παντονργφ. 

Σέ ό παντουργός και ευεργέτης Λόγος 

’Άλυπον ζωήν έξ ονρανόθεν, πάτερ, 

’Έργοις καθαρός τω παντεπόπτη Λόγω 

αΟμοιος ήμϊν, θεογεννήτορ κόρη... θ. 
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Ώδ(ή) Θ' Ήσαΐα χόρευε. 

Αγγέλων συνόμιλος δεδειγμένος καί πατριάρχων 

Τής κακίας βέβλημαι τω προστάτη και ταϊς ήδοναϊς 

Οι πιστει τελονντές σου τήν αγίαν, μάκαρ, εορτήν 

άκέπη και άντίληψις και προστάτις και καταφυγή... θ. 

XI 

Του παρόντος κανόνος ποιητής είναι ό Λέων, ώς διαπιστούται έκ τής 
συνεχείας τής ιαμβικής ακροστιχίδος. Σχηματίζεται δέ το όνομα του ποιη* 

του εκ των αρχικών γραμμάτων τής θ' ψδής, ενφ μεταξύ αυτών καί τής 
ακροστιχίδος πλεονάζουν δυο ΣΣ χωρίς νά επηρεάζουν ούτε το μέτρον ούτε 
το όνομα. Περιττόν Σ υπάρχει καί μετά την λέξιν αρετής.51 Αν τα τρία αυτά 
Σ σημαίνουν τι ή αν τυχαίως υπό τού ποιητού έτέθησαν δεν δυνάμεθα νά 
γνοκρίζιομεν. Υποθέσεις δύνανται νά γίνουν πολλαί. 

Ό κανών είναι εγκωμιαστικός καί μελίζεται προς κανόνα τού Ιωσήφ 
τού ύμνογράφου. 

Κώδικες: Γ, φφ. 50-56ν-Μ, φφ. 118-120ν-Μ. Λαύρας Γ 79, 

ΦΦ· 138“ 147ν. Καί ό κανών οΰτος παραμένει ανέκδοτος. 

Ετερος κανών εις τον αυτόν άγιον φέρων ακροστιχίδα τήν δε : ΆΦανά^ 

σιος άρετής έατι στϋλος (Λέων). 

’Ωδ(ή) Α' ήχος πλ. β'. "Ως έν ήπείρφ. 

Αθανασίας τήν κλήσιν πεπλουτηκόος 

Θεωριών ώρεγμένος πνευματικών 

' Αγιωσυνης δοχεΐον και ακραιφνούς 

Νύξ άμελείας συνέχει και ζοφερά... θ. 

Ώδ(ή) Γ' Ούκ έ’στιν άγιος ώς. 

* Αξιωμάτων των έν γή προτιμήσας, θεόφρον, 

Σημειοφόρον επί γής ή σεπτή άρετή σε 

'Ικετηρίους σοι φωνάς ή Χρίστον Εκκλησία 

Ονκ εσχε χώραν επί σοι τό παράπαν ό μώμος... θ. 

,Ωδ(ή) Δ' Χριστός μου δύναμις. 

Στηρίζων χάριτι, πιστει, έλπίδι τε 

’Αδάμας δέδειξαι πόνοις τον σώματος 
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’Ραδία γέγονε καί ενθνπόρεντος 

Ευρών σε σκήνωμα φωτοειδέστατον... 6. 

'Ώδ(ή) Ε' Τφ Φείφ φέγγει σου. 

Τριχίνοις ράκεσι τής σαρκός τονχων τό γεώδες καί βαρν 

'Ηγεμονενων ποίμνης Χρίστον μετριοφροσύνης αληθούς 

Σκοπόν προθέμενος τής ζωής νύσσαν τήν ουράνιον, σοφέ, 

Σκηνώσας, κόρη, τήν σήν νηδνν Λόγος τον πατρός νπερφυώς... θ. 

Ώδ(ή) Τ' Του βίου τήν Φύλασσαν. 

Έκδυς έκ νεότητος άγιότητι πολλή 

Στενήν διοδενοντι τεθλιμμένην τε ζωήν 

Τηρήσας, πανόσιε, τους θεσμούς των αρετών 
* Ιόν τον ψυχόλεθρον ό έχθρός ταϊς άκοαϊς... θ. 

Ώδ(ή) Ζ' Δροσοβόλον μέν τήν κάμινον. 

Στηριζόμένος Ισχνϊ τον παντάνακτος 

Τετρωμένος παραβάσεσι, πανίερε, 

Υλακής με έλενθέρωσον συγχύσεως 

Αιχνενσάμενος τήν έκπτωσιν υπέμείνε... θ. 

’ Ωδ(ή) Η' Έκ φλογός τοΐς όαίοις. 

Ον κατέσχε σε, μάκαρ, βίου προσπάθεια 

Συμπαθής, έλεήμων σπλάγχνοις χρηστότητος 

Σωτηρίας έγένου πολλοϊζ υπόθεσις 

Σέ προστάτιν μου μόνην, άγνή, προβάλλομαι... θ. 

Ώδ(ή) Θ' Θεόν άνΦρώποις. 

Λαβών τό τάλαντον τον Κυρίου σου 

Είς νουν βαλλόμενος τό κριτήριου 

'Ως πριν έν νόσοις πολ,λονς συνέσφιγξας 

Ννκτός άγνοιας ημάς άπήλλ,αζας... θ. 

Ό κανών οΰτος εποιήθη καί έμελίσθη προς ειρμούς κανόνων τού 
βαρέος ήχου Τωσήφ τού ύμνογράφου. Είναι εγκωμιαστικός και η προς τον 
όσιον αναφορά τού ποιητού είς β' πρόσωπον είναι συχνότατη. 

Ή άκροστιχίς είναι ιαμβική, αλλά μετά τό τέλος τού σχηματιζομένου 
στίχου ακολουθούν οκτώ γράμματα ΚΩΝΧΣΜΛΒ, ήτοι οσα και τα αρχικά 



294 ’Αθανασίου Δ. Κομίνη 

τών τροπάριων των δυο τελευταίων φδών του κανόνος. Ή άποκρυπτογρά- 

φησις των γραμμάτων τούτων κατέστη αδύνατος. Τό πιθανώτερον είναι 
δτι ό ποιητής ούδέν ήθελε νά δηλώση δι* αυτών. 

Κώδικες: Γ, φφ. 56ν * 62ν - Μ, φφ. 120ν- 122ν ι~ Μ. Λαύρας 
Θ 45, φφ. 256ν-261. Ό κανών παραμένει ανέκδοτος. 

"Ετερος κανών είς τον αυτόν άγων φάρων ακροστιχίδα τήνδε: ”Αξιος 
ύμνων έστίν * Αθανάσιος. 

Ωδ(ή) Α' ήχος βαρύς* Τφ έκτινάξαντι Θεφ. 

Άγιωσύνης καί χαράς θεοπρεπώς 

Ξύλου γευσάμενος ζωής καί δωρεών 

* Ιλαστηρίω παρεστώς τφ νοητά) 

Ό απερίγραπτος Θεός σωματωθεις... 0. 

Ωδ(η) Γ' Έστερεώΰ'η τή πίατει Χρίστον. 

Σάρκα καί κόσμον μισήσας Χριστφ προσεκολλήθης 

Ύπερανέβης τό σώμα Χρίστον τή συνεργία 

Μεταλαμβάνων πλονσίως των θείων χαρισμάτων 

Νεοποιεϊ τούς ανθρώπους 6 τόκος σου, παρθένε... θ. 

Ώδ(ή) Δ’ 'Ακήκοα. τήν Ακοήν σου, Κύριε. 

'Ως πρόθυμον τής αρετής εργάτην σε 

Νενίκηκας καταβαλό)ν τό φρόνημα 

*Εν χάριτι τον παναγίου πνεύματος 

Σοφίας σε τό θειον οικητήριον... β* 

Ωδ(η) Ε' Κύριε ό Θεός μον έκ νυκτός. 

Τιμιον ο δεσπότης καί κεκαθαρμένον ευρών σε σκεύος 

Ισχνσας τή δυνάμει τον τά πάντα λόγω σνστησαμένον 

* Έν τφ κώδικι Μ 6 κανών οστις επεται είναι ό ύπ’ άριθ. XIV εϊς ήχον πλ. 

δ', δι* ού συμπληρουται ό κύκλος των οκτώ ήχων. Εις τόν κώδικα Γ τό φ. 62ν, 

οπού τελειώνει ό XII κανών, είναι τό τελευταίον τής χειρός τής γραψάοης την συλ¬ 

λογήν VII-XII {φφ. 27 · 62ν). Πιθανόν λοιπόν είναι ή νά έξέπεσαν φύλλα τινά 

κατα τήν συστάχωσιν τού κώδικος ή ο άντιγραφεύς οστις συνεπλήρωσε τήν συλλογήν 

να μή επρόσεξε την κατ’ ήχον σειράν των κανόνων1 διά τούτο οί άκολουθοΰντες 

κανόνες είς τόν κώδικα Γ δεν άνταποκρίνονται είς καμμίαν σειράν. 
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Νέκρωσιν ζωηφόρον τούς νενεκρωμένους έζ αμαρτίας 

1Άγιος 6 ναός σου, ό Δαβίδ προέγραψε τφ νίφ σου... θ. 

Ώδ(ή) Ε' Ό *Ιωνάς έκ κοιλίας. 

Θαυμαστωθείς έν τή θεία γνώσει, θεόφρον, 

*Αγιασμόν έκομίσω, πάτερ, έξ ύψους 

Νόμω ταφής ώς θνητός έν τάφω έτέθης 

Άγαθονργός ό τεχθείς έκ σου, θεοτόκε... θ. 

'Ωδ(ή) Ζ' Κάμινον παϊδες. 

Στήριγμα, πάτερ, καί καύχημα νέον 

“Ινα πίστωση Χριστός σοι τόν πλούτον 

*Ολος ήνώθης Χρίστον τή αγάπη 

Σε τήν τεκοϋσαν Θεόν υπέρ λόγον... θ. 

Ώδ(ή) Η' Τόν μόνον άναρχον. 

Κατακοσμούμενον αρετών ταϊς εϊδέαις 

Ώς θαυμαστός έστιν ό Θεός έν άγίοις 

Νεκρών άνάστασιν πιστευθεΐσαν πιστοϋται 

Χρυσήν λυχνίαν σε τού φωτός τού αδύτου... θ. 

Ώδ(ή) Θ' Πανύμνητε των ούρανών. 

Συνέτριψεν υπό τούς πόδας σου, τρισμάκαρ, 

Μυρίζει σου ή των λειψάνων, πάτερ, θήκη 

Ααμβάνοντες τάς δωρεάς σου, θεοφόρε, 

Βοήθειαν καί κραταιάν σε προστασίαν... θ. 

XIII 

Ό ποιητής του παρόντος κανόνος είναι ομώνυμος του υμνουμένου 
οσίου. Περί τοΰτου έχομεν διττήν μαρτυρίαν. ’Αναφέρεται δηλ. τό δνομα 
του άνδρός καί εις τόν τίτλον του κανόνος, δπερ δεν συμβαίνει πάντοτε, 

σχηματίζεται δέ καί εν τή άκοοστιχίδι δια των θεοτοκίων, όπόθεν προήλθε 
καί ή πρώτη μαρτυρία. Ό σχηματισμός όμως του ονόματος εν τή άκροστι- 

χίδι είναι πλημμελής καί δΰναται ως εκ τοΰτου καί άλλως νά άναγνιυσθή. 

Τό σχηματιζόμενον δηλ. δνομα διά των αρχικών γραμμάτων των θεο¬ 

τοκίων είναι ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ελλείπει δηλ. τό Υ. Επειδή δέ τό προ του Ο 
τροπάριον άρχεται διά του Ω, θά ήδΰνατο ή άκροστιχίς νά μάς δώση ΑΘΑ- 

ΝΑΣΙΩ, τό δνομα δηλ. του είς δν δ κανοΥν άφιεροΰται οσίου καί ούχί τό 
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τον ποιητού. Ιήν τοιαύτην όμως άνάγνωσιν άποκλείομεν διά τούς κάτωθι 
λόγους: α) Τό διά τού Ω άρχόμενον τροπάριον δεν είναι θεοτοκίον. β) 'ΙΙ 
λεξις η αρχομένη διά τού Ο είναι Ουκ, επομένως κάλλιστα δύναται νά άνα- 

γνωσθή 0\(κ). γ) Το όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ άποτελεΐται εξ εννέα γραμμάτων, 

απαιτεί λοιπόν εννέα θεοτοκία διά νά σχηματισθή. Αλλά εννέα θεοτοκία 
δεν υπάρχουν, καθότι αϊ φδαί είναι οκτώ (ή β' φδή παλαιόθεν παραλείπε- 
ται είς τούς κανόνας). 

Ό κανών έποιήθη έχων ώς μελικήν καί μετρικήν βάσιν τούς εξής κανό¬ 

νας: α) Διά μέν τάς ωδάς Λ'-Ζ' τον κανόνα τού Μ. Σαββάτου Μάρκου 
μοναχού, Κοσμά τού Μαϊουμά καί Κασίας, β) Διά την Η' φδήν τήν αντί¬ 

στοιχον ωδήν τού κανόνος τής Μ. Πέμπτης επίσης Κοσμά Μαϊουμά καί γ) 

Διά τήν Θ' τέλος φδήν έλήφθη ώς πρότυπον ή αντίστοιχος φδή σταυρωσί- 

μου κανόνος τού β' ήχου Ίοισήφ τού ύμνογράφου ψαλλόμενου «Τή Παρα¬ 

σκευή πρωί». 'ΙΙ επίδρασις των προτύπων είναι μεγάλη· έπεκτείνεται δέ 
μέχρι μιμήσεως αύτουσίων λέξεων, φράσεων καί εικόνων. 'Η τήρησις των 
ρυθμοτονικών μέτρων των προτύπων είναι αξιόλογος χωρίς όμως νά είναι 
πάντοτε επιτυχής. 

Κχομεν καί ενταύθα (φδή α' ειρμ.) Ιπίκλησιν τού Λόγου, παρά τού 
οποίου ό ποιητής ζητεί τήν δύναμιν νά ύμνηση τον Αυτού θεράποντα 
Αθανάσιον. 

Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τού κανόνος τούτου είναι τό πλήθος των 
οικείων παρά τοίς βυζαντινούς ποιηταΐς καί λογογράφοις λογοπαιγνίων. 

Ια αρχικά γραμματα των τροπαρίων {πλήν των θεοτοκίων) δεν σχη¬ 
ματίζουν ακροστιχίδα. 

Κώδικες: Γ, φφ. 63 - 70ν. Τον κανόνα τούτον έκδίδομεν αλλαχού: 

ΙΙρβλ. Αίαπαείο Κ ο ηι ί η ί $, ϋη οαποηο ίηοάίΐο ΐπ οπογο <Η 8&ηί:* 

Αίαηπδίο ΓΑΐΗοηίΐα, !ν ΜϋΙοηαίΓΟ άα Μοηϋ ΛΠιοδ, Είικίοδ οί Μέΐαη- 

νοί I, Οΐ)ονοΐθ£ηε 1963 (τυπούται). 

Ετερος κανών εϊς τον όσιον πατέρα ημών Αθανάσιον φέρων ακροστι¬ 

χίδα εν τοϊς θεοτοκίοις: Αθανασίου* 

Ωδ(ή) Α' ήχ. πλ. β' Κύματι θαλάσσης. 

Κλανόν μοι τδ ονς σου και προσοχές μοι, Λόγε, 

Κύματα απάτης και πλάνης πελάγη 

Αίγυπτον φυγών τε και τά Αιγυπτίων 

3Ερημοπολίτης και άπολις, πάτερ, 

’Άχραντε παρθένε, ή μόνη παρθένος... θ. 
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Ύμνογραφικά είς οσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην 

Ώδ(ή) Γ' Σέ τδν έπϊ ύδάτων. 

’Έλιπες τήν του κόσμον σοφωτατα σοφίαν... 

”,Αριστα, ποιμενάρχα, χρησάμενος τή τάξει... 

*Ηπλωσας τάς σαγήνας καί ήγρενσας μοναζόντων... 

*Βπλωσεν ό εχθρός σοι τά θήρατρα... 

Θέλημά μου, παρθένε, θανάτωσον... 

'Ωδ(ή) Α' Τήν έν στανρφ σου. 

Τή του Χρίστον δυνάμει, όσιε, 

Ποιμαντικήν έγχειρισθείς ώς άξιος 
Εκτρέφεις, πάτερ, σου τό ποίμνιον 

Σήν μνήμην, πάτερ, ό Χρίστος εδοξασεν 

*Από περάτων γης σννήθροισε... 

Ήδ(ή) Ε' Θεοφανείας σου Χριστέ. 

Έκ φυλακής των εντολών προκαθαρθείς τήν ψυχήν. 

9Εξ άρετών περιωπής είς υψηλήν πρακτικήν... 

3Εξ άκηράτου βιοτής τό τριφεγγές τής ζωής... 

Διά θανάτου προς ζωήν δια φθοράς... 

Νόμων εκτός των φυσικών ο πλαστουργός... 

Ήδ(ή) Τ' Συνεσχέΰ'η άλλ3 ον. 

3 Εμυήθης τό τον μυστηρίου 

Θρανομένην καί σνμπατουμένην 

Συνετρίβη αλλά πόρρω σάλον 

'Αμαρτίαις τους παλαιωθέντας... 

Ήδ(ή) Ζ' "Αφραοτον &ανμα. 

”Αρχών κατέστης έκλελεγμένος ώς κράτιστος... 

Δημαγωγός τις καί ποιμενάρχης ώς άριστος... 

Μέγιστόν θαύμα πώς μετά τέλος ωραθης... 

°Υπνο)θας ύπνον τον τοϊς δικαίοις επάξιον... 

Σύλληψιν θείαν άσπορον τόκον νπέδειξας... 

:Ωδ(ή) Η' Νόμων πατρώων. 

Φνλαξ των θείων νόμων γέγονας 

Φως έν τώ κόσμω φαϊνον δεύτερον 

Χάριτος θείας κατηξίωσε 

3Ιόν, παρθένε, πριν έξήμεσε... 
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'Ωδ(ή) Θ' *Απορεί πάσα γλώσσα. 

Κνκλόθεν άρον τούς σούς οφθαλμούς, θεηγόρε, 

Έπέβης ορούς θείας άναβάσεως όντως 0 

Ωφθης ώς όρος θειον γλυκασμόν άποστάζων ( δϊο) 

Εφανας, πατερ, θείαις άγλαΐαις έμπρέπων 

Ωραίος καλλει τώ των αρετών εστεμμένος 

Ούκ εστι πλήν σου μήτηρ καί παρθένος, ούκ έστιν... θ. 

XIV 

Ό ακόλουθος κανών εποιήθη επί τη βάσει ειρμών κανόνων του Θεο- 
φανους. Εχει δε εγκωμιαστικόν χαρακτήρα. 

3 ^ ποιητής ευθύς εξ αρχής ζητεί παρά τού όσιου έμπνευσιν διά νά 
τον εγκωμιάση^έπαξίως· διά δέ τού προτελευταίου τροπαρίου τού κανόνος, 

αφού δηλώση οτι τόν ύμνησε *8λη... γνώμη κα1 ψνχϋ, διαθέσει καί καρδίας 

ερμότητι...» ζητεί συγγνώμην αν δεν επέτυχε τού σκοπού του. 

II άκροστιχις παρέχει πράγματα. Έν πρώτοις είναι αμφίβολον άν ό 

ποιητής την ήθελεν έμμετρον* εν τοιαύτη περιπτώσει έ'χομεν εν κάκιστον 
έςάμετρον. Εκτός δμως τής μετρικής ασυνέπειας τού στίχου παρατηρούνται 
εις αυτόν καί φωνητικά σφάλματα: α) Ούτως έ'χομεν ΟΣΙΟΕ(ι)Σ δηλ. έχο* 

μεν ΕΙ==Ι. β) Αντί ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ έ'χομεν ΑΘΑΝΑΣΙΩΝ καί γ) Αντί 
ΥΜΝΟΙΣ εχομεν ΥΜΝΟΣ. Ανάλογα σφάλματα, ούχί δμως είς τοιαύτην έκτα- 

σιν εντός μιας μόνον άκροστιχίδος, δεν είναι άσυνήθιστα είς τούς βυζαντι¬ 

νούς. Πάντως δεν αποκλείεται καί ή περίπτωσις διαταράξεως τού κανόνος 
κατά τάς άντιγραφάς καί απώλειας τής αρχικής του μορφής. 

Κώδικες: Γ, φφ. 70ν-76ν-Μ, φφ. 122ν-125-Μ. Λαύρας Γ 79 
φφ. 291 ν * Β02ν. Ό κανών είναι ανέκδοτος. 

"Ετερος κανών είς τόν όσιον πατέρα ήμών Αθανάσιον, ού ή άκροστινίς 

ηδε: Τόν έν όσίοις Ά&ανάσιον μέλπω έν ϋμνοις. 

Ώδ(η) Α' ήχ. πλ. δ' *Αρματηλάτην. 

Των σών αγώνων έγχειρεϊν επείγομαι 

Ολον τον ποθον προς Θεόν άνέθηκας 

Νϋϊ’ τώ Χριστώ παρεστηκώς μνημόνευε 

Εν τή γαστρι σου σνλλαβοϋσα τέτοκας... β 

Ωδ(ή) Γ' Ό στερεώσας κατ' άρχήν. 

Νόμους φυλάττων τον Χρίστον εκ νεαράς ηλικίας 
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'Ο σωφροσύνης εραστής καί των παθών καθαιρέτης 

Συ ώς ό μέγας Αβραάμ καταλιπών τά έώα 
"Ινα θεώσγ) τούς βροτούς ό τόν Άδαμ πλαστονργησας... θ. 

}Ωδ(ή) Α' Σύ μου Χριστό Κύριος αύ μου. 

"Ολη έν σοί έπνευσε, πάτερ αοίδιμε, 

Εϊλες εχθρόν τάς παρατάξεις, μακάριε, 

Στήσας στερρώς επί την πέτραν τής πίστεως 

“Ανευ σποράς τόν ζωοδότην συνείληφας... θ. 

Ώδ(ή) Ε' "Ινα τί με άπώσω. 

Θειον πυρ έν καρδία, μάκαρ, συλλαβών... 

Άνενδότω νηστεία ώσπερ Μωϋσής... 

Νικητής τροπαιονχος κατά των εχθρών... 

Άπεροίφην είς χάος, δέσποινα παρθένε... θ. 

Ώδ(ή) Χ' 'Ιλάσ&ητί μοι. 

Συνήργησέ σοι Χριστός έν πάσιν οίσπερ ένήρξω ποιεϊν 

Ίσάγγελον επί γης τόν βίον έπιδειξάμενος 

βΩς εωσφόρος φαιδρός έξέλαμψέ σου ή μνήμη, σοφέ, 

Νοός μου τάς έκτροπάς καί τής καρδίας τά κύματα... θ. 

,Ωδ(ή) Ζ' Θεόν συγκατάβασιν. 

Μεθέξει θεονμενος τής τρισηλίου μακαριότητος 

Έξέβλυσας χάριτι του παρακλήτου, ένδοξε, πνεύματος 

Αιμήν γαληνότατος σύ άνεδείχθης τών προστρεχόντων σοι 

Πανάμωμε δέσποινα, ή τόν σωτήρα Χριστόν κνήσασα... θ. 

Ώδ(ή) Η' Έπταπλασίως κάμινον. 

* Ως Ισραήλ έβύθισας Φαραώ τόν αόρατον 

Έν προσευχαΐς τό άγρυπνον έν νηστειαις το εύτονον 

Νυν ονδαμώς αϊνίγματι πρός δέ πρόσωπον πρόσοδον 

'Υπέρ ήμών δυσώπησον τόν σωτήρα και Κύριον... θ. 

Ώδ(ή) Θ' Έφριξε πάσα άκοή. 

Μέμνησο νυν ώς παρεστώς άκροτάτω έφετω, παμμακάριστε, 

Νομίμως έδραμες, σοφέ, τόν αγώνα τό καλόν τής ασκησεως 

“Ολβ γνώμη καί ΨυΧϊί> διαθέσει και καρδίας θερμοτητι 

Σώσόν με, μήτεο τοϋ θεοϋ, ή γεννήσασα τόν σωτήρα μου... 6. 
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XV 

/ ρ, ? Λα/ρων κανών εΐναι κατά τ° ^ισυ Ομοιος προς ιόν υπ άριθ. III 

!/Τλ· ανω/τε°" ’· Βασίζεται εις μετρικά καί μελικά πρότυπα του Θεοφάνους* 
Ο ποιητης, αν δεν είναι ό αυτός μέ τον ποιήσαντα τον κανόνα III, έχει 
πάντως σχέσιν εξαρτήσεως πρός εκείνον. Επικαλείται καί οΰτος τον όσιον 
λεγων γ.^.και τήν καρδίαν άγάθυνον λόγον μοι εμπνέων πρός αϊνόν σοι». 

Αι Φδαι υ , ς-' καί ζ' είναι ομοιαι πρός τάς αντιστοίχους ώδάς του 
κονονος ΙΙΓ ενφ αί ψδαί β', ε', η' καί θ' φαίνονται διάφοροι. Ή ωδή δ' 

δεν παραδίδεται οόδόλως, διότι ως καί προηγουμένως ελέχθη Ικ του σημείου 
τουτου του κωδικός έξέπεσε φΰλλον εν. Ελλείπουν επίσης λέξεις τινές του 
τελευταίου τροπαρίου τής γ' φδής καί τά τρία πρώτα τροπάρια τής ε' ωδής. 

_ 11ερΐ Της ακ0οστιχίδος πρβλ. δσα εΐπομεν ανωτέρω, ένθα ο λόγος πεοί 
του κανονος III. ν 

1Π« Γ\Φ<Ρ· 76ν·80ν (πββλ· ΦΦ· 10-15 ώς χαΐ Μ, φφ. 
106 ■ 108ν). Ο χάνων Είναι όνέχδοτος. (Κατωτέρω έχδίδομεν §ν παβαριίί. 
μάτι τον εν πολλοΐς όμοιόν του κανόνα III), 

, "ΕτΤη Τ'01" ,* ^ δαί°ν παΤέβα ήμ&ν ’Αθ^α,ον ίχ(0ν άκροσπχίδα 
ταντην. Ω τών καλών δοτήρ χάριν μοι δός λόγου. 

Ωδ(η) Α ήχ. πλ. δ' 'Αμαρτηλάτην Φαραώ. 

Ως έκ φωτός τον χρονικού πρός αχρονον 
Τόν τής Έδέμ άποσφαλέντα άνθροοπον 

*Ωζ ™ν παθών κεκρατηκόος στερρότατα 
Νοϋ και ψυχής και τής σαρκός ευπρέπειαν... β# 

Ωδ(η) Γ' Ούρανίας άψϊδος. 

Καταλεανας πάνσοφους τό τής ψυχής οίκημα 
Άνελθυον εξ Αίγυπτου τής νοητής, όσιε, 

Λόγω Λόγον έδέξω τόν τω πατρϊ σννθρονον 

(έν_ τή σή νηδύϊ, παρθένε, τόν ενυπόστατον καί 

τούτον τέτοκας) [ (ενταύθα εξέπεσεν φΰλλον έν). θ. 

Ω 
( Ώδ(ή) Δ' . . 
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}Ωδ(ή) Ε'. 

Τ.. . 

Η.. 
Ρ.>| (ένδικος). 
Χοόνω συ τόν άχρόνως Λόγον ενυπόστατον... θ. 

Ήδ(ή) Τ' "Αβυσσος αμαρτιών. 

"Αρμα πάνν ευπρεπές ώς σοφός καί επιστήμων τω λόγω 
'Ρήγνυται ό τοΐς καλοϊς φθονερός αεί Σατάν άντιπράττων 
“Ιλεών μοι τόν Χριστόν ώς υιόν σου, θεομήτορ, γενέσθαι... θ. 

Ήδ(ή) Ζ' Θεόν συγκατάβασιν. 

Νεώσας τήν αύλακα τήν τής ψυχής σου 
Μακροΐς περίοδοις σε ζωής άφήκεν 

"Ορον καί στάθμην σε, κανόνα, τύπον 
"Ιλεφ με ομματι Ιδειν, παρθένε... θ. 

Ώδ(ή) Η' ΙΕπταπλασ(ως. 

Διαφανές ώς έσοπτρον ταις αύγαϊζ ταΐς του πνεύματος 
'Ολολαμπής ώς ήλιος έξαστράπτει τοϊς θαύμασιν 
Συναθροισθέντες σήμερον έν τή μνήμη σου χαίρομεν 
Λόγον, αγνή, συνέλαβες τόν τω πατρί σννάναρχον... θ. 

Ώδ(ή) Θ' Έξέστη έπϊ τούτφ ό ουρανός. 

Ου πλούτον, ου τήν δόξαν, ού τήν τρυφήν 
Γηθόμενον τό πλήθος τών φοιτητών 
ΟΙ πόνοις τε καί νόσοις καί πειρασμό ις 
Υπόδικος ή φύσις ή τών βροτών... θ. 

XVI 

Ό κανών οΰτος παραδίδεται έν ταϊς άκολουθίαις του όσιου μετά του 
κανονος ύπ’ άριθ. I καί μετ’ αυτοϋ συνεξεδόθη. 

Ό ποιητής του έχρησιμοποίησεν ως πρότυπον τόν γνωστότατου κανόνα 
του Ιωσήφ τόν ψαλλόμενον κατά τήν Ακάθιστον ακολουθίαν (Ανοίξω το 
στόμα μου...). Λαμβάνει τά στοιχεία έκ του βίου του όσιου καί τά μετου- 

σώνει είς αίνον. Διά τής άκροστιχίδος ζητεί παρά του οσίου «έμπνευσιν», 

διά δέ του εϊρμοΰ τής α' ωδής απευθυνόμενος πρός τόν «παράκλητον Κύ¬ 

ριον'» επαναλαμβάνει τήν αυτήν αΐτησιν· 

Ή άκροστιχίς του κανονος είναι ιαμβική, παρουσιάζει όμως, ώς καί 
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εις ιούς κανόνας III χαί XV τήν τομήν - παύσιν μετά τήν «την συλλαβήν 
( οαεδίιτα · ραιΐδίΐ πιο(ϋαη&). 

, . Κώδιχες:Β. φφ. Πν-20-Δ, φφ. 12-28-Μ. Λαύρας Λ 12 (ίξ 
ου εγενειο η εχ8οσις)-Ι 135, φφ. 47ν χέξ. Έξεδόθη ΰ.-τό Παντελεή- 

μονος Λαυριώτου, 'Αγιορειτιχή Βιβλιοθήκη, ?τ. Γ’ (θριθ 31-32) 
Βολος 1939, σελ. 207 * 214 Κ ' 

Ετερος κανών ψέρων ακροστιχίδα τψδε: ’Έμπνενσον, ώ πάτερ, λό¬ 
γον σοι προσφέρειν. 

Ώδ(ϊ)) Λ , ήχος δ * Ανοίξω τό στόμα μου. 

Εν γλώσσαις ώς έπνευσας ταΐς πυαιπνόοις 
Μεγισταις λαμπρότησι των σών αγώνων 
Πολνφωτον ήλιον τον παναγίου 
Νους σου ενθύτητι τή προς τό θειον 

'Ενίσχνσον, δέσποινα, τό ασθενές τής καρδίας μ ον... 0. 

Ώό(ή) Γ Ούκ έν σοφίφ. 

Υπό τής θείας λελαμπρυσμένος, πάτερ, χάριτος 

*Σοφίας λόγοις τής άνωτάτω, πάτερ, ήδη πολλούς 
Ορος σταλάζον νοητήν ευφροσύνην ώφθης, σοφέ, 

Νομίμων δίχα τον Λόγον τίκτεις, πανάμωμε... θ. 

Ήδ(ή) Δ' *0 κα&ήμενος έν δόξη. 

9Ως ευγνώμων και εχέφρων τό τής χάριτος 

Παρατάξεις αοράτων δυσμενών έταπείνωσας 
Αρωμάτων μυροθήκη νοητών άναδέδειξαι 

Τών άτοπων μου πταισμάτων ή τά πλήθη γινώακονσα... θ. 

*Ωδ(ή) Ε' Έξέστη τά αύμπαντα. 

Εξέλαμψας ήλιος καθάπερ τή λαμπρότητι 
Ρεοντων το αστατον έμφρόνως παρωσάμενος 

' Λόγον ύπερβαίνουσι τά σοι τερατουργούμενα 
'Όλον με έν μήτρα σου Θεός άνεμορφώσατο... θ. 

1 Επειδή ή έκδοσις είναι δυσεύρετος παραθέτομεν, ώς και είς τούς ανεκδό¬ 
τους κανόνας, τάς άρχάς τών τροπαρίων. 
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'Ωδ(ή) Γ' Τήν &είαν ταύτην. 

Γεραίρει κτίσις τήν μνήμην σου ώς πάντων ποιημάτων 
Ό φέρων λόγω τά αύμπαντα, σοφέ, σέ έκλεξάμενος 
Νουν ηγεμόνα κτηαάμενος τό χείρον καθυπέταξας 
Σωμάτων καί ψυχών τήν ασθένειαν ημών τών ταπεινών... θ. 

Ώδ(ή) Ζ' Ούκ έλάτρευσαν. 

Ούκ ένάρκησας έν πόνοις, ούκ ένέδωκας 
Ίδεϊν έφιέμενος, μακάριε, Χριστού τό πρόσωπον 
Περιήστραψεν ό βίος σου τά πέρατα καθάπερ ήλιος 

'Ρόδον σε ώς εϋοσμον ενράμενος έν σοι έσκήνωσεν... θ. 

Ώδ(ή) Η' Παΐδας εύαγεΐς. 

"Ολβιος ό τάφος και τής θείας τον πνεύματος 
Σοφώς άντηλλάξω τών πρόσκαιρων τά άφθαρτα 
Φωτός τον τρισηλίου άπολαύων μή παύση 

’Εκπλήττει με τό ξένον σου τον τόκου πώς φέρεις... θ. 

Ώδ(ή) Θ' “Απας γηγενής. 

'Ράνον έφ’ ημάς έξ ύψους τήν χάριν σου 
”Ελαμψεν ιδού ή μνήμη σου σήμερον 
”Ιδε ήν πολλοϊς ίδρώσι και πόνοις σου 
Νεϋσον ικετών, παρθένε, άκήρατε... θ. 

XVII 

Ό παρών κανών, δστις απουσιάζει, ώς και 6 προηγούμενος, από τήν 
σωζομένην συλλογήν του κωδικός Γ, μελίζεται προς τούς ειρμούς του κανό- 

νος του Μ. Σαββάτου, τού ποιηθέντος υπό Μάρκου μοναχού, Κοσμά τού 
Μαϊουμά καί Κασίας. 

Έποιήθη, ώς φαίνεται εκ τής τών θεοτοκίων άκροστιχίδος, υπό τίνος 
μοναχού Μηνά τάλα έπιγραφομένου. 

Ό κανών είναι, ώς καί εν τφ τίτλφ αναγράφεται, «ίκετήριος» ήτοι 
παρακλητικός καί ό ποιητής δι* δλων τών ωδών οδύρεται διά τάς αμαρτίας 
του καί επικαλείται τήν άντίληψιν τού οσίου. 

Ή άκροστιχίς τού κανόνος (ΆΘανασίψ τής δεήσεως στόνος), πλήν τών 

θεοτοκίων, σχηματίζει κανονικόν ίαμβον. 

Κά)δίκες: Μ. Λαύρας Γ 11, φφ. 99ν-108ν. Καί ό κανών ούτος 
παραμένει εϊσέτι ανέκδοτος. 
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"Ετερος κανών ίκετήριος είς τον όσιον πατέρα ημών Αθανάσιον (φέρων 

ακροστιχίδα τήνδε: ΆΌ'ανααίφ τής δεήαεως στόνος), 

Ώδ(ή) Α’, ήχος πλ. δ’ Κύματι θαλάσσης, 

"Αγιε άγιων 6 δονς έκ καρδίας 
Θλίψεις και άνάγκαι σφαλμάτων απείρων 
Αβυσσος παισμάτων συμφορών βυθός τε 
Μόνην ενρηκώς σε λιμένα γαλήνης... θ. 

*Ωδ(ή) Γ' Σδ τδν έπϊ ύδάτων. 

"Αμμον ταϊς άσωτίαις παρήλασα και ύετον 
Νεύματι ό ποιήσας τά συμπαντα παντονργικφ 
Σοϋ τοΐς ένθέοις ήλάλαζε πάσα πληθνς 

"Ηλιον τετοκυΐα, πανάχραντε, τον τής δικαιοσύνης... θ. 

Ήδ(ή) Δ' Τήν έν σταυρφ σου. 

Τδον προσέρχομαι καμπτόμενος ώς κλοιφ ταϊς δειναϊς 
"Ω πώς έκ βρέφους άσελγαίνοντα μέχρι γήρονς αυτόν 
Τνπτων τό στήθος, πάτερ, κράζω σοι μετάνοιας μοι καιρόν 
Νεκρόν τοϊς πάθεσι γενόμενον καί εν τάφο) με νυν... θ. 

’Ωδ(ή) Ε' Πρδς σέ όρ&ρίζω. 

Ήπορημένος καί κατησχνμμένος υπό πλήθους πταισμάτων 
Σφοδρώς τώ βέλει τφ τής αμαρτίας τιτρωσκόμενος τρέμω 
Δουλώσας πάλαι έμαντόν τφ πλάνω καθυπήκουσα πάσαις 
Άπλήστω πόθω σέ καθικέτευα), παναγία μου, σβέσον... θ. 

>Ωδ(ή) Τ' "Αβυσσος έσχάτη. 

"Εσπειρα έμαντώ αδικίας και ανομίας έν γή 
",Ημαρτον ώς άλλος των απ’ αϊώνος ανθρώπων ούδείς 
Σός είμι καί προστρέχω τή σκέπη, μάκαρ, τή θεία σου 
Τρόμος με καί φρίκη καί δεινή τις παράλνσις ελαβε... θ. 

Ήδ(ή) Ζ' "Αφραστον '&αϋμα, 

3Εστενωμένος τή συνοχή των απείρων μου 
'Ως έν πελάγει τφ κοσμικώ τούτο) κλύδωνι 
Συ βοηθός μοι, συ καί προστάτης μου μέγιστος 

"Αρρητον τόκον σχοϋσα, πανάχραντε δέσποινα... θ. 

4 - 7 -1963 
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3Ωδ(ή) Η’ "Εκστη&ι φρίττων ούρανέ. 

Στήριξον πείρα εντολών των σωτηρίων σου 

Τις ώς εγώ χρόνον ζωής άθλίως ηνυσα και 
"Οταν καθίση ό κριτής κρϊναι τά σύμπαντα 
Αύτρωσις πέφυκεν ό σός τοκος, μήτρανανδρε... 

Ήδ(ή) Θ' Μή έποδύρου μου. 

Νενοσηκότα τώ άχθει, πεπτωκότα τφ βάρει 

Οίκος ό σός ίατρεϊον καί πηγή ακένωτων 
Σάλπιγγος ήχησε πλέον είς τά περατα πάντα 

"Αξιόν όντως δοξάζειν την αγνήν σε παρθένον... θ. 

XVIII 

Καί δ παρών κανών δέν συμπεριλαμβάνει είς χήν συλλογήν τού κωδι¬ 

κό, Γ Είναι συντεθειμένος καί μελ.σμένος συμφώνως προς *βθ">πα του 

Ιωσήφ καί τού Θεοφάνους. Ψάλλεται Ιν τοΐς άποδείπνοις εις τα Μεθεορτα 

του οσίου (Τ' "Ιουλίου). ν * 
Ό κανών είναι παρακλητικός και έποιήθη είς εποχην δοκιμασιών της 

Μ Λαύρας, ή καί τού 'Αγ. “Ορους δλοχλήρου. Αΰτδ τουλάχιστον φαίνεται 

νά υπαινίσσεται δ ποιητής διά των συχνών επικλήσεων της επεμβάσεως του 
δσίου: «Αδίκως έπέθεντο τώ σώ ποιμνίφ άνδρες αιματων συ δε ^υτων δ ~ 

σκέδασαν τά πανονργεύματα, μακάριει> (φδ. Δ , τροπ. V )· “ 1 ας ν^ων 
τύν ασθένειαν, μάκαρ, καί τούς κνκλόθεν νυν περιστοιχίααντας ώσπερ Θήρας. 

Των πρός Θεόν σον πρεσβειών τγ, αφενδόνν πόρρω τούτους απέλασαν και τφ 

σώ ποιμνίφ είρήνψ πρυτάνευσον» (φδ. Ε , τροπ. β )· · ^, @α θ 710 
εμπεσόντες συμφορών οί αοί οίκέται έπιβοώμεθα... έξελον τούτων τους δον- 

Χους σου. (φδ. Ζ', τροπ. ν'). «Εχθρών δέ τάς βονλάς ματαίωσαν των επι- 

θεμένων τοΐς σοΐς άχρείοις δούλοις...· (φδ. Η', τροπ. ν') κλπ. ^ 

Ή θέσις του κανόνος τοΰτου, ώς παρουσιάζεται και εις τους κω ικας 

Μ και Θ 35, είναι μετά τον ύπ’ άριθ. VII (δπου βλ. )· 
Καί ενταύθα £χομεν μνείαν τής εΐκόνος του οσίου: Εικόνα την σην 

άσπαζόμενοί πιστώς άπαρυόμεθα χάριν πλονσίαν (φδ. Ζ , ειρμ.)> *· _ # 

Ή άκροστιχις σχηματίζεται δι' επαναληψεως εν έκαστη φδη του αρχι¬ 

κού γράμματος του αντιστοίχου προτύπου ειρμού. 

Κώδικες: Μ, φφ. 109-111-Δ. φΦ· 31ν - 3δν-Μ. Λαύρας Θ 35, 

φφ. 136 - 145ν, Ραπδ. Οτ. 1576, φφ. 141 κΐξ. Ό κανών είναι ανέκδοτος. 

1 Πρβλ. κατωτ., σ. 312, σημ. 3. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΑΒ' 
20 
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Ο χάνον τον αγίου έν τοΐς άποδείπνοις. 

Ώδ(ή) Α' ήχ. β' Δεύτε λαοί ασωμεν. 

Δε ντε πλ,ηθυς των μοναζόντων νμνήσωμεν 
Δέχου ημών τον ύμνον, πάτερ θεόληπτε, 

Δόξαν πολλην παρα Οεοϋ κομισάμενος 

Δίδον ήμϊν ταϊς ίκεσίαις σου, πάναγνε... β* 

’Ωδ(ή) Γ' Έν πέτρα με τή πίστει. 

Εν πέτρα τη τής πίστεος οοϋ τον οίκον 
Εν Θλιψεσιν νπέρμαχον και προστάτην 
Έκ ποάξεως άοίστης εις Οεο)ρίαν 
Εν βιφ σε κεκτημένος σε προστασίαν... β. 

Ωδ(η) Δ' Ακήκοα Κύριε τήν έν. 

Άνϋρώπιον σκαιότητος, δαιμόνων βλάβης 

Αχρείους οικέτας σου μή δή παρόψει, πάτερ, 

Αδίκως επεΟεντο τώ σώ ποίμνιο) 

Αρρητος διέμεινας και μετά τόκον παρθένος... β, 

Ώ0(η) Ε' Ό φωτισμός των. 

Ο πονηρός έξητήσατο, πάτερ, 
ΟΙδας ημών την ασθένειαν, μάκαρ, 

Ορει προσβας τώ του νΑ θονος, πάτερ, 

Οίκον σεπτόν τή πανάγνω παρθένο... β 

Ωδ(η) Τ Προς Κύριον έκ κήτους. 

Πατέρα τε καί προστάτην καί πρέσβνν προς Κύριον 
Προς Κύριον μεταβάς ον έπόθεις, μακάριε, 

Ποιμάνας σου τό ποιμνών θεάρεστος, όσιε, 

Παρέδωκας εις τάς χεϊρας του Οεοϋ τό πνεϋμά σου... 0. 

Ωδ(η) 7;' Είκόνος χρυσής. 

Εικόνα την σήν άσπαζόμενοι πιστός 

Εικων αρετής και καν ιόν ποιμαντικής 
Εις βάθη πολλών έκπεσόντες σνμφοοών 
Εν σοί τάς ημών άναθέμενοι ελπίδας... β 
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Ώδ(ή) Η' Τον έν καμίνφ τόν. 

Τρωθεις τώ φίλτρο) του Χρίστον άπερράγης 
Τή εγκράτεια τής σαρκός τά σκιρτήματα 

Τής διακρίσεως πηγή τής αγάπης όλος 
Την ποίμνην ήν σοι, αγαθή, προσανεθετο... θ. 

>Ωδ(ή) Θ' ιΗ τόν προ ήλιου. 

"Ηλιος καθάπερ ακτίνας έπιπεμπεις 
’Ήντλησας πλούσιος πηγής έξ άκενώτον 
’Ήνεγκε Θεός σε λαοϋ εις προστασίαν 
"Ημειψας ώς πάλαι θαλάσσης αλμυρός 
'Π ταϊς σαϊς άγκάλαις βαστάσασα τόν κτίστην... 0. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ (Κανών III) 

Κανό)ν έτερος τον οσίου πατρός ημών Αθανασίου φέρων ακροστιχίδα 

τήνδε: ~Ω των καλών δοτήρ χάριν μοι δός λόγου. 

Ώδ(ή) Α' ήχος πλ. δ' Ύγράν διοδεύσας. 

Ώς πάλαι έκ πέτρας 1 ϋδωρ Μωσής 

έξήγαγε ράβδο 
όντως, άγιε, ταϊς ενχαϊς 
νοός μου τήν πώρωσιν πατάξας 
λόγον παοάσχου προς ύμνον των σών αρετών. 

Τώ νόμο Κυρίου ε μ μελετών 2 

νυκτός καί ημέρας, 
Αθανάσιε, έμμελώς 
μακάριος όντως άνεδείχθης 
και τής Τριάδος σεπτόν οϊκητήριον. 

Ώς Άλλος Ήλίας άρμα πνρός 3 

σαυτω νποζεύξας 
τήν τετράδα των αρετών, 

μάκαρ 9Αθανάσιε, προς ϋψος 
τής τον θεόν θεωρίας ανεδραμες. 

1 Εχ. 17,6. 

2 ρ5. 118,97. 
3 Κβ£. IV (II), 2,11. 
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Νομίμου τής φνσεως αληθώς 
συνέλαβες άνεν 
και έκύησας τοϊς βροτοϊς 
Σωτήρα και Κύριον, Παρθένε, 

ον έκτενώς υπέρ πάντων ικέτευε. θ(εοτοκίον) 

Ώδ(ή) Γ' Ούρανίας άψΐδος, 

Καταλεάνας πανσόφως 
το τής ψυχής οίκημα 
και διαφερόντως κοσμήσας, 

θεομακάριστε, 

χάριν τον πνεύματος 
εϊσδεδεγμένος ώράθης 
και φωτός πληρέστατος 
και στύλος πύρινος. 

*Ανελθών έξ Αϊγύπτου 
τής νοητής, όσιε, 
οϊα Μωϋσής1 ό θεόπτης 
όρος προς γνώσεως 
πλάκας τής χάριτος 
έκ χειρός θείας έδέξω 
ποδηγεϊν τό ποίμνίον 
τό σοί ποθούμενον. 

Αόγφ Λόγον έδέξω 

τον τώ Πατρί σύνθρονον 
έν τή σή νηδύϊ, Παρθένε, 

τον ένυπύστατον 

καί τούτον τέτοκάς 
ώς προ του τόκου Παρθένος, 
τον ημάς ρυσάμενον 

αλόγων πράξεων. θ(εοτοκίον) 

Ώδ(ή) Δ' Είσακήκοα. 

"Ωσπερ ήλιος έλαμψεν 

ή μαρμαρυγή τής ενδόξου μνήμης σου 
καταυγάζουσα τα. πέρατα 

1 Εχ. 31,18. 
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νοηταϊς άκτΐσι 
των θαυμάτων σου. 

Νέος όόφθης λιμώττουσαν, 

ώσπερ Ιωσήφ1, έκτρέφων την Αίγυπτον 

τούς έν πείνη σωτηρίου τροφής 
λιμαγχονονμένους 

λόγω γνώσεως. 

Διαβάς άνδρικώτατα 
νέφος τής σαρκός σου διά τής πράξεως 

εισω γέγονας, αοίδιμε, 

του φωτός του θείου 
ώς έπόθησας. 

Οίκος γέγονας, άχραντε, 

τον θεού των όλων ώς νπεραίρουσα' 

οίκον όθεν με άνάδειξον 
αρετών ένθεων 
θεία χάριτι. θ(εοτοκίον) 

}Ωδ(ή) Ε' Φώτιο ον ή μάς. 

Τύπος μοναστών, 
αρετής κανών ευθύτατος 
άνεδείχθης, 9Αθανάσιε" 

Χριστόν γάρ όντως 
έμιμήσω τόν ποθούμενον. 

’Ήνεγκας στερρώς 
των δαιμόνων τά ορμή ματ α 
άλγηδόνας τε του σώματος 

τον σου ποιμνίου 
προϊστάμενος, μακάριε. 

'Ράβδω σών ευχών 
νοητούς λύκους εδιωκες 
καί τή σύριγγι τών λόγων σου 

εψυχαγώγεις 
?.ογικά, παμμάκαρ, θρέμματα. 

ι Οβη. 31,ΐ4 ββ[. 
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Χαίρει επί σοί, 

Θεοτόκε, κτίσις άπασα, 

των αγγέλων τά συστήματα 
καί των ανθρώπων 

γλώσσα πάσα σέ δο'ξάζουαα. 

Πδ(ή) Τ' Αβυσσος άμαρτιών. 

"Αρμα πάνν ευπρεπές 
ό)ζ σοφός καί επιστήμων τον λόγου 
εξ αρετών σεαντόν 
όλοτρόπως άπέδειξας’ 

δθεν νυν έκδυσωπώ 
ώς εποχούμενοι» έχων, πάτερ, 

αυτόν Ικέτευε σωθήναι ημάς. 

'Ρήγνυται ό τοϊς καλοϊς 
φθονερούς αεί Σατάν άντιπράττων, 

ένορών ενθηνονσαν 
την σήν ποίμνην, αοίδιμε* 

αλλά τούτον την ροπήν 
άκνρον ποίησον ταϊς λαταϊς σου 
ταις προς τό θειον, Αθανάσιε. 

αΧλεών μοι τον Χριστόν 
ώς υιόν σου, Θεομήτορ, δνσώπει 
και των παθών γενέσθαι 
διά σοΰ νυν υπέρτερον, 

δπο)ς απιολυτροοϋείς 

χαίρων νμνήσοο σε την Παρθένον 
την εκ παθών λυτρωσαμένην με. 

Ώδ(ή) Ζ' Θεοϋ σνγκατάβασιν, 

Νεώσας τήν αύλακα 
τήν τής ψυχής σου 

άρότρω πόνων σου 
έκατοστεύοντα στάχυν 

εδρέψω, πάτερ Θεομακαριστέ, 

καί νυν άγάλλη 
μελ,ωδών τώ κτίστη σου 

θ(εοτοκίον) 

θ(εοτοκίον) 

ευλογητός ό Θεός 
(ο τών. πατέρων ημών). 

Μακροϊς περιόδοις σε 

ζωής άφήκεν 
ώς κλήμα έγκαρπον 
ό τών δλων δεσπότης 
έξ ού καρπονσθαι οίνον σωτήριον 

ον καί πηγάζεις 
διά τής φυτείας σου 
ευλογητός έκβοών 
ο τών (πατέρων Κύριος). 

αΟρον καί στάθμην σε, 
κανόνα, τύπον 
καί χαρακτήρα τρανώς 
μονοτρόπων είδώς σε 
ο σύμπας, πάτερ, πατέρων δμιλος 

μετ’ ευφροσύνης 
βοα άγαλλόμένος 
ευλογητός 6 Θεός 
(ό τών πατέροον ημών). 

'Ίλεώ με ομματι 
Ιδειν, Παρθένε, 
δνσώπει Κύριον 
έν ημέρα τής δίκης, 

δταν καθίση κρϊναι τά έργα μου1 

καί τής έκεϊθεν 
μερίδος άξίωσον 
τών σωζομένων τυχεϊν 
ταϊς σαΐς δεήσεσιν. 

Πδ(ή) Η' Τον έν ό'ρει άγίφ. 

Διά π όνων 
πολλών τήν τεθλιμμένην 2 

τον Κυρίου 

1 Μ&ί. 25,31*33. 

2 Μ&Ι. 7,13-14. 

θ(εοτοκίον) 



312 Αθανασίου Δ. Κομίνη 

οδόν, πάτερ, όδεύσας 

προς παραδείσου πλάτος νυν κατήντησας 
χαίρων συν άγίοις 
τάγμασιν αγγέλων 
και μέλπων εις αιώνας. 

* Οφθαλμούς σου 
ονκ έτρεψας προς ύπνον, 

σοΐς βλεφάροις 
ονκ εδωκας ννστάξαι1 

εως ου εσχες, πάτερ Αθανάσιε, 
Χριστόν εν καρδία, 

δν υπέρ των τέκνων 
των σών άεϊ δυσώπει. 

Σε ποιμένα 
προνβάλοντο οικειον 
ποιμενάρχαι, 
καταλιπόντες θρόνους2, 

έπεγνωκότες, πάτερ Αθανάσιε, 

δτι τοϋ ποιμαίνειν 
βέλτιον υπάρχει 

τό σοϊ παιδαγωγεϊσθαι. 

Λόγον πάντα 
τον τόκου σου τό θαϋμα 
υπερβαίνει, 

Παρθένε Θεοτόκε' 
ού γάρ ή φνσις έστιν ακατάληπτος 
τούτον καί ό τόκος, 

καν εν χρόνω πέλη 

ανέκφραστος υπάρχει. θ(εοτοκίον) 

Ώδη Θ’ Κυρίως Θεοτόκον σέ όμολογονμεν. 

Όρώντές σου τον τύπον, 

πάτερ, τής είκόνος 3 

1 Ρδ. 131,4. 
2 Έννοεΐ τόν πατριάρχην Νικόλαον τον Χρυσόβέργην. 

3 "Οτι ό όσιος είκονογραφήθη λίαν ενωρίς μανθάνομεν έξ αύτοΰ του βίου του: 

«Γ0 δε μοναχός Αντώνιος (μαθητής τοϋ οσίου γνησιώτατος ) ...άπεισι προς τόν τής 
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σέ καθοραν προσδοκώμεν οί δούλοι σου 
καί προσκυνοϋντες έν πίστει κατασπαςομεθα. 

Γηθόμενοι χορείαν 

απαντες σνμφώνως 
πνευματικήν συστησώμεθα σήμερον 
επί τή μνήμη σκιρτώντες τον αοιδίμου πατρός. 

Οί σέ πεπλουτηκότες, 
πάτερ, προστασίαν 
σοϋ την ετήσιον μνήμην γεραίρομεν 
περικνκλονντες τήν λάρνακα των λείψανων σου. 

Ύπέρμαχον πλουτήσας 

σέ, θεοκυήτορ, 

ο σοί λατρεύων πιστώς Αθανάσιος 1 

τάς των δαιμόνων εφόδους πάσας νενικηκεν. θ(εοτοκιον) 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 

1 Αθανάσιε οοό. 

είκόνος εργάτην, όνομα Παντολέοντα και τά τοϋ πράγματος είσηγεϊται {νύ. φιλοτεχνήση 

δηλ. όμοιότυπον εϊκόνα τοϋ όσιου πρός τήν ήδη ύπάρχουσαν καί) ...οϋσαν άπαρηλ- 

λακτον έκτύπωμα τής άγιας εκείνου μορφής.ήτις καί μέχρι τής σήμερον προσκυνειται 

παρά πάντων έν τφ άγίφ αύτοΰ τάφφ τόν άκριβή χαρακτήρα τής άγιας αυτόν μορφής 

άποσφζουσαη (πρβλ. Αηαΐ- ΒοΙΙ. 25 ( 1906), 86*87 ). ^ ν ν , 

Πλήν τής ανωτέρω μνείας δύο αρχαιότατων εικόνων τοΰ οσίου, εξ ων η μια 

ευρίσκετο εν Μεγίστη Ααύρφ καί εκ τής οποίας χρησιμοποιηθείσης ώς πρότυπόν 

ποοήλθον πασαι αί μεταγενέστεραι, μικρογραφίαν τοϋ όσιου παλαιοτατην έγχρωμον 

καί όλοσέλιδον εύρίσκομεν έν τφ κώδικι τής Μ. Λαύρας Ε 194, τοϋ ια' αίωνος εν 

φ. 1 ( Έδημοσιεύθη μετά τής ακολουθίας του ύπό Παντελεήμονος Δ « υ ® 1 ω' 

του, Άγιορ. Βιβλιοθ., Ένθ3 άνωτ. καί εν τή β' έκδόσει του εγκωμίου τοΰ οσίου 

ύπό τοΰ αύτοΰ τό 1948. 3 * , , „ 
Έτέρα « αρχαϊκή είκών » τοΰ όσιου “Αθανασίου εύρηται εν τφ κωδικι υπ αριθ. 

40 τοΰ Πρωτάτου (πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος... I, σελ. 6 )· 

Τέλος εΰρηνται δημοσιευμένοι καί αί εξής εικόνες τοΰ όσιου : ’Εν Χρυσα,ν- 

θου (Φιλιππίδου), *Η Εκκλησία Τραπεξουντος ( = Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 46), 

έν Αθήναις 1933, σελ. 344 ολόσωμος είκών « έκ τοιχογραφίας τοΰ Πανσέληνου εν 

τφ ναώ του Πρωτάτου » καί έτέρα είκών εκ Μεγίστης Λαύρας. ’Εν τφ παρόντι τομφ 

τής Επετηρίδας δημοσιεύεται ύπό Γ. Αλεξάνδρου Λαυριώτου είκών τοΰ οσίου φιλο- 

τεχνηθεϊσα ύπό Θεοφάνους τοΰ κατακοσμήσαντος τό "Αγιον Όρος. Μελέτη περί τής 

είκονογραφήσεως τοΰ όσιου Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου ελλείπει. 



ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ 

μεταφραστής τής « Χρονογραφίας τοί Δωροθέου » 

εϊς την ρωσσικήν καί μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 

ο Ιβηριτης ιερομόναχος Διονύσιος ανήκε, είς τήν μακράν εκείνην 
σε.ραν των «ελασσονών» λογίων τής Τονρκοκοατίας, τών οποίων τό εργον 

! ειλκυσε μέχρι σήμερον τό ενδιαφέρον των έρευνητών τής νεοελληνικής 
φιλολογίας, όχι διότι είνα. άσήμαντον, αλλά διότι άκόμη παραμένει σχεδόν 
άγνωστον.^ Εις τήν περίπτωσιν μάλιστα του Διονυσίου εχομεν ένώπιόν μας 
ανορα,^ του οποίου ή δρασις εκτείνεται καί πέραν τού ελληνικού χώρου, μέ- 

χρ. του Βουκουρεστίου καί τής Μόσχας, καί τού όποιου ή συμβολή εις τον 
τομέα της πολιτιστικής επικοινωνίας μεταξύ των ορθοδόξων λαών τής άνα- 
το/ακης Ευρώπης δεν είναι άναξία λόγου. 

, Π?81 ^«νωνής του πληροφοροΰμεθα έχ τού έξης αύτοχράφου ση¬ 
μειώματος του Διονυσίου είς τον δπ’ άριθμ. 943, φ. 3α, κώδικα τής β,βλιο- 

ηκης της Ρουμανικής -Ακαδημίας, τοί όποιου ήτο κτήτωρ: «Διονυσίου 
Ιβιρητου *«ι ^εδονοβλαχιότον, ·. Έν συνεχείφ τού κτητορικοΰ τούτου 
σημειώματος 5ι άλλης χειρος προσετέθη βραδύτερον : «καί βαρβάρου χοιν- 

γυ αρβανίτου Γγίκα. ·. Έχ ΙοΛων &ννάμεβα ν. αυμπεράνωμεν ότι ό 

Διονύσιος ητο βλαχόφωνος έκ Μακεδονίας, πιθανώς έκ των εγκατεστημένων 
εις την περιφέρειαν της Μοσχοπόλεως, αφού χαρακτηρίζεται καί άς «άρβα- 

7ηςκα1 ψέ,γετβ1 *6 "β^οςι. "Οτι δέ επωνυμεϊτο Γκίκας θά ήδύνατο 
να γινη δεκτόν ανεπιφυλάκτως, εάν ήμεθα βέβαιοι δτ, τό σημείωμα έχε. 
πράγματι ουτω και όχι «..Αρβανίτου Γγέκα». 

! Ν' 0αιη3Η3ηθ' Βϊόΐίοίεοα. Αοδάειηϊεΐ Κοιπάπε. Οίΐ1:ειΙο°·ιιΙ ιώά- 
ππδοπρίεΙοΓ δ^οε^ι, Βουκουρέστι 1940, σ. 43. Πρβλ. καί τά έν τώ αύτώ κώδικι 
^ ρομοια κτητορικα σημειώματα τοϋ Διονυσίου έν φύλ. Ια, 2α, 7«, δα, 9α"καί 10α · 

η . "α άλλοτε εις τον Διονύσιον, τον ύπ’ άριθμ. 204 (τού 16 αί., περιέχοντα έργα 
Ιωαννου του Δαμασκηνού) τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας. Έν άρχϋ τΐΰ 

βλ Τςντ0Τυ σημρε7τ“ΐ: (ΐΔί0νυσί0υ Ίβ^ίτον, Ρακένδυτου καί άρχψανδο^ον »· 
β · ρχιμανδριτου Βλαδίμηρου, Συστηματικός κατάλογος των χειρογράφων τής 
^υνο^ικης βιβλιοθήκης. 1 Ελληνικά χειρόγραφα ( ρωσσιστί), Μόσχα 1894, σ. 23δ. 

^3!Β3παπο, ενθ ανωτ. 
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Πότε έγεννήθη ό Διονύσιος καί πότε είσήλθεν εις τήν μονήν των Ίβή· 

ρων δεν είναι γνωστόν. Ή παλαιοτέρα περί αυτού μνεία ανάγεται εις τήν 
9 Μαρτίου 1650, ότε μαρτυρειται ώς εκκλησιάρχης του εν Καμπουλούγκ 
τής Βλαχίας ιβηριτικού μετοχιού, ό'που υπηρετεί καί ως διορθθ3τής είς το 
εκεί έγκατεστημένον τυπογραφεϊονΜετά τινα χρόνον, καί πάντως προ 
του 1655, έπέστρεψεν είς "Αγιον ’Όρος, διότι γνωρίζομεν οτι κατά τό έτος 
τούτο άπεστάλη υπό τής αδελφότητος των Ίβηριτών είς Ρωσσίαν, κομίζουν 
ιερά λείψανα ως δώρον τής μονής προς τον τσάρον Αλέξιον Μιχαήλοβιτς2, 

ό όποιος πρό τινων μόλις ετών (1651) είχε παραχωρήσει την εν Μόσχα 
μονήν του Γ Αγίου Νικολάου, τήν έποναμαζομένην Μπαλσόί Γκλαβα, εις την 

μονήν των Ίβήρων3. 

Τό 1660 άποστέλλ,εται και πάλιν είς Μόσχαν, κομίζων τοόρα παλαιούς 
χειρογράφους κιόδικας εκ τής π?ωυσίας βιβλιοθήκης τής μονής των Ιβηρων, 

εκ τής όποιας, σημειω-θήτω, ετέρους 156 πολυτίμους κώδικας είχε μεταφέ¬ 

ρει είς Ρωσσίαν τό 1654 ό μοναχός Αρσένιος Σουχάνωφ4. Είς επιστολήν 
ιών Ίβηριτών, τοϋ έτους 1660, προς τον τσάρον Αλέξιον Μιχαήλοβιτς 
άναγινώσκομεν μεταξύ άλλων καί τά έξης: «έστείλαμεν πρώτον μέ τον άν¬ 

θρωπον τής βασιλείας σου, τον όσιώτατον έν μοναχοϊς και άγιον γέροντα κνο 

’ Αρσένιον, κατά τον ορισμόν τής υψηλότατης σου βασιλείας, βιβλία πολλά 

καλά καί ωφέλιμα ρνς', τά όποια έδιάλεξεν αυτός τον από τήν βιβλιοθήκην 

τον μοναστηριού* έστείλαμεν καί μέ τον αρχιμανδρίτην ημών κυρ Διονύσιον 

έτερα βιβλία ιδ'»δ. Τά παλαιά ταΰτα χειρόγραφα συνελέγοντο τή πρωτοβου¬ 

λία τού τσάρου καί τού πατριάρχου Μόσχας Νίκωνος διά νά χρησιμεύσουν 
ως βάσις διά τήν άναθειήρησιν και διόρΌωσιν των έν χρήσει λειτουργικών 

1 Βλ. Ν. I. βετϊιαπεδσιι, Μίίτοροΐϊΐπ ϋπ§Γονΐ3.ΙιΪ0Ϊ, « Βΐδεποα ΟγΙο- 

4οχ3. ϊλοιηιηϊ», έτ. 77 ( 1959 ) σ. 781. οπού συνοψίζονται όσα παλαιότερον εγρα- 

ψεν ό Ν. Μ. Ρ ο ρ θ 5 ο π, ϋίοηΐεΐε ιηΐίΓοροΙΐΙαΙ ϋη^ΓονΙαΜεί, « ΟοηνοιΕίη 14- 

ίετμΓβ », ετ. 48 (1914 ) σ. 9 κέ. 
2 Βλ. Ιακώβου Β α τ ο π ε δ ι ν ο ΰ, Τό έν Μόσχα συνοδικόν σκευοφυλάκων, 

«Εκκλησιαστική Αλήθεια» 18 (1898) σ. 260. 
3 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονογραφία τής εν “Αθω μονής των Ίβήρων, «Εκκλησια¬ 

στική Αλήθεια» 32 (1912) σ. 14. 
4 Περί τής είς "Αγ. "Ορος αποστολής τοϋ Αρσενίου Σουχάνο3ψ, άποκομίσσντος 

έκεΐθεν εις Ριοσσίαν 498 συνολικώς ελληνικούς καί σλαβωνικούς κώδικας, βλ. δ ε γ- 
£ΐ6ΐ Βίεΐο&υτον, ΑΓβεηίΐ δυΐίΐιαηον. I. Βΐο^Γ^ίϊα Ατδεηϋδ βυΙΛμηον^, 

Μόσχα 1891. Πρβλ. X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Βιβλιοθήκσ,ι καί Άρχεϊα των μονών τοϋ 
* Αγίου “Ορους, Άθήναι 1963, σ. 7-8. 

5 Βλ. Μ. Βει 3 ο 3. Η 3, Ατεεπε δυεϊιαηον εί Ιεδ αιαηιΐδΟΓίΙδ όε ΓΑΙΙιοδ. 

ΧΙη ηοιινε&α άοοιιπιεπί: (10 ]ΐιΐη 1654), « Βγζμηίΐοη » 28 ( 1958 ) σ. 545. Πρβλ. 

Στ. Κυριακίδου, 'Η εξαγωγή χειρογράφων έξ 'Αγ. “Ορους, «Μακεδονικά» 4 

(1955 - 1960 ) σ. 532 - 533. 
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βιβλίων της Ρωσσικής Εκκλησίας, εγχείρημα τό όποιον, ώς γνωστόν, προε- 

κάλεσε τό σχίσμα των Ρασκολνίκων *. 

Τήςκινήσεως τούτης προς άποκατάστοσιν και τΰποις έκδοσιν των λει¬ 

τουργικών κειμένων δεν εμεινεν αμέτοχος ό Διονύσιος. Έκ τής περισωθεί* 

σης χρονογραφίας του εν Μόσχο- ιβηριτικοΰ μετοχιού πληροφορούμενα ότι 
0εις τους ,αχξ' (—1660] ήλθεν 6 αρχιμανδρίτης Διονύσιος, 6 όποιος έστάΟη 
εις την στάμπα διορθωτής, διότι ήτον βλάχος καί έδιάβαζε και ρώσσικα καί 
μετέπειτα έχρη μάτισε καί Ονγκρο βλαχίας» 1 2. Γνωρίζομεν επίσης ότι συχνά 

έζητεΐτο τ'] γνώμη του Διονυσίου επί θεμάτων λειτουργικών και εκκλησια¬ 

στικού τυπικοί»8. Τόσον εξετιμήθη έν Ρωσσίςι ό Διονύσιος, ώστε προσεκλήθη 
καί παρεκάθησε, τό 1666, εις τήν καταδικάσασαν τον πατριάρχην Μόσχας 
Νίκωνα σύνοδον, της οποίας τό πρακτικόν ύπέγραψεν ώς «Τοϋ άγκυννμον 
όρους των Ίβήρων μεγάλης μονής αρχιμανδρίτης Διονύσιος» 4 5. Σημαντικός 

πληροφορίας περί τής έν Ρωσσίςι δράσεώς του παρέχει μία αϊτησις αυτοΰ, 

ύποβληθεΐσα τό 1669 εις τον τσάρον, διά τής οποίας ό Διονύσιος υπενθυμί¬ 

ζει εις αυτόν τάς υπηρεσίας, τάς οποίας επί δεκαπέντε έτη προσέφερεν εις 
τήν Ρωσσικήν Εκκλησίαν καί ζητεί μίαν δικαίαν χρηματικήν άποζημίωσιν δ. 

Αλλ’ εκείνο τό όποιον πρέπει νά έξαρθή ιδιαιτέρως είναι τό μεταφρα¬ 

στικόν του έργον. Διότι έν Ρωσσίςι ακόμη ευρισκόμενος ό Διονύσιος συνέβα- 

λεν είς τήν μετάφρασιν τής λεγομένης « Χρονογραφίας του Δωροθέου » εις 
τήν σλαβορρωσσικήν γλώσσαν, άποσκοπών προφανώς εις τήν διαψώτισιν τής 
ρωσσικής κοινής γνώμης σχετικώς προς τήν Ελληνικήν Εκκλησίαν, τήν 
οποίαν οί συντηρητικοί κύκλοι τής Μόσχας κατηγορούν ως άποκλίνουσαν 
τής αύστηράς ορθοδοξίας. Τήν μετάφρασιν του Χρονογράφου ήρχισε τό 
1656 ό Έλλην μοναχός Αρσένιος, φίλος καί συνοδός εις Ρωσσίαν του δια¬ 

βόητου ΓΙαϊσίου Λιγαρίδου, έπεράτωσε δέ τό 1665 ό Διονύσιος6 *. 

1 Βλ. προχείρως Φ ι λ, Βαφείδου, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. 3, μέρος Α' 

( 1453 - 1700 ), Κωνσταντινούπολή 1912, σ. 173 - 187. 

2 Μ. Γ εδεών, ένθ’ ανωτ., 14. 

3 Υπόμνημα τού Διονυσίου περί τής τάξεως των έν 'Αγίφ “Ορει τελουμένιον 

εκκλησιαστικών ακολουθιών έδημοσίευσεν ό Ν. Καπτέρεφ, Χαρακτήρ τών σχέ¬ 

σεων τής Ρωσσίας μετά τής ορθοδόξου ανατολής κατά τον 16°'’ καί 17«ν αιώνα 

( ρωσσιστί), Μόσχα 1885, παράρτημα, σ. 47 -49. 

* Βλ. Κ. Δελικάνη, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος..., Κωνσταντινού- 

πολις 1905, σ. 182. 

5 Καπτέρεφ, ένθ’ άνωτ., 217-218. 

6 Βλ. ΜΠοέ \ν β τί, Αί βυζαντιναί χρονογραφία» έν τή παλαιοσλα- 

βική λογοτεχνία (ρωσσιστί), μέρος α', Βρατισλάβα 1922. Τό έργον τοΰτο γνωρίζω 

εμμέσως έκ τής εκτενούς περί αυτοΰ βιβλιοκρισίας τοΰ Μ. Λ ά σ κ α ρ ι έν ΕΕΒΣ 2 

( 1925) σ. 330 -341· βλ. κυρίως σ, 335- 336, οπού περί τής μεταφράσεκις τοΰ Χρο¬ 

νογράφου τοΰ Δωροθέου υπό τοΰ Αρσενίου καί Διονυσίου. Βλ. επίσης Δ. Οίκονο- 

Άλλά καί προς διαψώτισιν τών Ελλήνων ό Διονύσιος, εκ ποικίλοι 
ρωσσικών βιβλίων έρανιζόμενος καί μεταφράζων, συνέθεσεν άνάλογον ιστο¬ 

ρικόν έργον, φέρον τον τίτλον : «*Ιστορία, ήτοι διήγησις περί τής αρχής τών 
Ρωσσών’ πόθεν κατάγονται οί αρχηγοί αυτών καί περί τον πότε καί πώς 
ελαβον τό άγιον βάπτισμα, καί περί τον άγιου αποστόλου 3 Ανδρέον, όπου 
ήλθε σωματικώς είς τήν Ρωσσίαν καί έκήρυξε τό Θειον κήρυγμα* μεταφρα- 

σθέν δέ καί σνλλεχθέν έν συντομία έκ τών σλαβικών βιβλίων παρά ελάχιστου 
Διονυσίου αρχιμανδρίτου, τοΰ έκ τής ίεράς καί βασιλικής μονής τών Ίβήρων 
τής έν τώ άγιωνύμω δρει τον ’ΆΘωνος, δντος αυτόν είς τήν περίφημον καί 
βασιλεύουσαν μεγαλόπολιν Μοσχοβίαν, έν έτει σωτηρίω ,αχξη' [— 1668]» 

Έκ Ρωσσίας επέστρεψε, μετά τό 1669 πάντως, είς τήν μονήν τών Ίβή¬ 

ρων, παρά τής οποίας του άνετέθη ή διοίκησις του έν Βουκουρεστίορ ΐβη- 

ριτικοΰ μετοχιού, του γνωστού ώς μονή τοΰ Ράδου Βόδα3. Τήν θέσιν ταυ- 

την άνέλαβε προ τής 23 Ιουνίου 1671, δτε τό πρώτον άπαντα είς τον κώ¬ 

δικα τοΰ μετοχιού, καί διετήρησε μέχρι τής 20 Ιουνίου 16723. Εκλεγείς 
μητροπολίτης Οΰγγροβλαχίας, είς άντικατάστασιν τοΰ άποχωρήσαντος Θεο¬ 

δοσίου ( 1668-1672), έγκατεστάθη είς τον θρόνον του τήν 24 Ιουνίου 
1672 4. Τής βραχείας άρχιερατείας του μόνον μία πράξις είναι γνωστή (28 

Αύγουστου 1672) καί μία ομολογία πίστεως, συντεταγμένη ελληνιστί, σλα- 

βωνιστί καί ρουμανιστί. Άπέθανεν ολίγον προ τής 24 Δεκεμβρίου 1672δ. 

X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 

μ ί δ ο υ, « Χρονογράφου » τοΰ Δωροθέου τά λαογραφικά, « Λαογραφία > 18 ( 1959) 

σ. 144- 145, οπού καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. Περί τοΰ ετέρου τών μεταφρα¬ 

στών Αρσενίου βλ. Φ. Βαφείδου, ένθ’ άνωτ., 178, 180, 206. 

1 Τό έργον τοΰτο άπόκειται ανέκδοτον είσέτι είς τούς κώδικας : α') Σιναϊτικόν 

548 ( 1849), φφ. 9α - 190α, γραφέντα τό έτος 1673 (βλ. V. Ν. Ββαεδενίό, 

Οαί&1ο£ΐΐ5 οοάΐοηηι υιπηιΐδοπρίοηιιη εταβοοπιπι ςηί ίη ιηοη&δΐεπο δμηοΐαε Οο.- 

Ιΐι&ήηαε ίη ΜοηΙε δίηα &88βηΐ8.ηίιΐΓ, τ. 1, Πετρούπολις 1911, σ. 448 ) — β') 'Αγιο- 

ρειτικόν 4294 ( Ίβήρων 174 )? φφ. 71α - 167α, τοΰ 17 ου αίώνος ( βλ. Σπ. Λάμπρου, 

Κατάλογος τών έν ταϊς βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου “Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. 2, 

Καϊμπριτξ 1900, σ. 46 ) — /) 'Ιεροσολυμιτικόν (τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού 

Παναγίου Τάφου) 383, κώδικα κολοβόν τοΰ 17ου αίώνος (βλ. *Α. Παπαδοπο υ- 

λου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 4, Πετρούπολις 1899, σ. 306) 

καί <5') ’Ιεροσολυμιτικόν ( Μετοχιού Παν. Τάφου) 23, φφ. 38β -92α, τοΰ Ι8°υ αίώνος 

( βλ. αυτόθι, 37 ). 

2 86Γ05η6$οιι, ένθ’ άνωτ. 
3 Αυτόθι. 

4 Αυτόθι. 

5 Αυτόθι. 



ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ ΚΑΙ Μ. ΛΑΥΡΑ 

Προς πλήρωσιν τοΰ κενού της παρούσης σελίδος, υπενθυμίζω ενταύθα 
την σχέσιν ην έχει ή εν τη περιοχή Κυδωνιάς Κρήτης { “Ακρωτήρι ή Άκρω- 

τήριον Μελέχας) μεγάλη σταυροπηγιακή ί. μονή τής 'Αγίας Τριάδος των 
Τζαγκαρόλων (πρβλ. τήν μελέτην μου έν ΕΕΒΣ Θ', 1932, 289-350) προς 
τήν έν ’Άθωνι μονήν Μεγίστης Λαύρας, ϊήν έν λόγφ μονήν άνήγειραν, ώς 
γνωστόν, δυο λόγιοι ιερομόναχοι, Λαυρέντιος και Ιερεμίας έκ τής ένετοκρη- 

τικής ορθοδόξου οικογένειας των Τζαγκαρόλοον. Καθ’ ά λέγει τό ύπ’ έμου 
άλλοτε δημοσιευθέν χρονικόν τής Μονής των: « Ό δέ Ιερεμίας μετέβη εις 
τό "Αγιον "Ορος του ’Άθωνος, διά νά λάβη εκεΐθεν σχέδια τής μελλούσης 
οικοδομής. Σταθείς δέ εις τήν μονήν τοΰ Βοτοπεδίου αγνώριστος έδιωρίσθη 
νά μεταφέρη ξυλά προ; χρήσιν των έκεΐσε μοναχών, οπού έσχεδίασε μυστι- 

κώς ολίγα τινά μονής οικοδομήματα. Άναχωρήσας δέ έκειθεν διά τον αυτόν 
σκοπόν, μετέβη ώσαυτα)ς αγνώριστος εις τήν μονήν τής Λαύρας δπου έδιω¬ 

ρίσθη εις το αυτό εργον τοΰ ξυλοφόρου, σχεδιάζων μυστικώς τάς οικοδομάς 
τής μονής αρκετόν καιρόν. Άνεγνωρισθη δέ τίς ήτον διά τίνος ανέλπιστου 
και παραδόξου περιστάσεως. Φαίνεται δ'τι μεταξύ πατέρων τινών τής Λαύρας 
συνέπεσε ψιλονεικία περί τίνος γραφικού ρητού, εις τοΰ οποίου τήν κατανόη- 

σιν και ορθήν έξήγησιν άπετΰγχανον καί τά δύο άντιφερόμενα μέρη, γράφον- 

τες εξηγησιν καί το έν μέρος καί το άλλο άστόχως καί μακράν τής αλήθειας 
τοΰ νοήματος. “Αφέντες δέ τήν βίβλον τήν περιέχουσαν τό δυσερμήνευτον 
τούτο ρητόν καί τά διά γραφήν επιτήδεια εις έν μέρος τής μονής ελεύθερον, 

εξεβησαν προς περιδιάβασιν... ». Τό δυσερμήνευτον τούτο χωρίον έξήγησεν 
ό Τερεμίας καί, γενομένης ουτω γνωστής τής λογιότητός του, επετράπη εις 
αυτόν νά λαμβάνη σχέδια έφ’ δσον χρόνον ήθελε, διά νά κατασκευάση επί 
τή βάσει αυτών μονήν έν Κρήτη. 

Ν. Β. Τ. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΙΗ' ΑΙΩΝΟΣ 

Ή περίοδος τής Τουρκοκρατίας πλήν τής άλλης συγγραφικής παραγω¬ 

γής παρουσιάζει άνεπτυγμένον καί τό λογοτεχνικόν είδος των προσκυνητα* 

ρίων, ήτοι περιγραφών άγίοον τόπων μετά σχετικών προς αυτούς διηγήσεων. 

Προσκυνητάρια έκδεδομένα είτε περί τοΰ αγίου “Όρους είτε περί τής Μ. 

Λαύρας γνωρίζομεν ήδη τρία έκ τής ΒίΒΗο^τμρΙιίε Πείΐέπΐςπε τού Ε ηι ί 1 6 

Ε6§τμιΐ(Ι τυπωθέντα κατά τον ιη' αιώνα1. Τό παρόν, ανέκδοτον, κατα¬ 

λαμβάνει τον κώδικα Λ 54 τοΰ Βιβλιοθήκης τής Μ. Λαύρας 2 γραφέντα κατά 
Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1773 έν τη Σκήτη των Καυσοκαλυβίων, ώς έν τέλει 
αυτού άναγινώσκομεν, αποτελεί δέ έκτενές ποίημα έξ 6540 πολιτικών κατά 
τό μάλλον ή ήττον έπιτυχώς όμοιοκαταληκτούντων στίχων. Έκ τής επιγρα¬ 

φής του «Προσκυνητάριον άκριβέστατον τής έν τω άγιωνυμφ ορει τον ’ΆΘοί¬ 

νος ίεράς καί σεβάσμιας βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής μεγίστης Λαύ¬ 

ρας σνντεθέν διά στιγμών πολιτικών παρά Ευθυμίου Μακεδόνος τον Τραπε- 

ζονντίου τον καί τής αυτής μονής Ιερομονάχον» πληροφορούμεθα δτι συγγρα- 

φεύς είναι ό γνωστός διά τά στιχουργήματα του Λαυριώτης ιερομόναχος 
Ευθύμιος Τραπεζούντιος Μακεδών τήν καταγοογήν, ώς ό ίδιος έν φ. 9 τοΰ 
παρόντος κώδικος γράφει : 

Ή μέν πατρίς μου, φίλτατε, ην στον Ενξεινον Πόντον, 
ήγουν τήν Μανρην Θάλασσαν, γένος <5’ έκ Μακεδόνων, 

1 α') *Έτος 1701, « Προσκυνητάριον του άγιον "Ορους τοΰ 'Άθωνος, συγγραφέν 

μέν καί τυπιοθέν επί τής γαληνότατης ηγεμονίας τοΰ εύσεβεστάτον εκλ^αμπροτάτον καί 

υψηλότατου Ανθέντου καί ηγεμόνας πάσης Ούγγροβλαχίας Κυρίου Κυρίου Ίωάννου Κων¬ 

σταντίνον Βοεβόνδα...», Βίόΐ. ΗεΙΙ. XVIII αί., τ. I, σσ. 12-13, β') έτος 1772, 

«Προσκυνητάριον τής Βασιλικής καί σεβάσμιας μονής Μεγίστης ΓΑγίας Λαύρας τον 

Αγίου 1 Αθανασίου τοΰ έν τω "Αθω, σνντεθέν παρά Μακαρίου Κυδωνέως... », Βΐδί. 
ΗεΙΙ. XVIII αΐ., τ. II, σσ. 155 - 158, γ') έτος 1780, «Προσκυνητάριον τής Βασι¬ 

λικής καί Σεβάσμιας Μονής Μεγίστης Λαύρας τον Άγιου Αθανασίου τον έν τω "Αθω. 

Σνντεθέν μέν παρά τοΰ πανοσιολογιοτάτου Γεροπροηγουμένου καί Σκευοφύλακας τής 

αυτής Μονής Κυρίου Σάββα... », Βΐδί. ΗεΙΙ. XVIII αί., τ. II, σσ. 341-345. 

2 Σπυρίδωνος Λαυριώτου-Σωφρ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος 

των κοιδίκων της Μεγίστης Λαύρας, Ραπδ 1925, σ· 273. 
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Κωνσταντίνου είμί υιός έξ ευσεβών προγόνων 
έκ πόλεως δέ Τραπεζοϋς παλαιών αυτοχθόνων 1. 

“Αλλα έργα αύτοΰ είναι τό εν κώδιξιν *Ω 52 καί *Ω 103 της Λαύρας περιε* 

χόμενον ποίημα «κατά Λατίνων, ήτοι περί των ενστάσεων και φρονημάτων 

τον πάπα»2 καί διάφορα άλλα στιχουργήματα εν τφ κώδικι 208 του ιη' 
αί. τής Σκήτης των Καυσοκαλυβίων 3. 

Όλίγα περί τοΰτου σημειοΐ ο Αλέξανδρος Λαυριοηης4, εξ ών πληρο* 

φοροΰμεθα επί πλέον οτι έγεννήθη περί τό 1700 εν Τραπεζοΰντι καί εικο¬ 

σαετής έμόνασεν έν τή Λαΰρςι καί δτι « άπεστάλη εις διαφόρους υπηρεσίας 
τής μονής, Ιδίως επί πολλά έ'τη εις Φιλιπποΰπολιν, άς διεξήγαγεν ευδοκίμως 
καί άπεβίωσεν 80τί1ζ στιχουργων’ συνήκμασε μετά Κυρίλλου5 Λαυριώτου 
του Πατρέως, τοΰτου μέν ήγουμενεΰοντος, εκείνου δέ σκευοφυλακοΰντος » 6. 

Έν Φιλιππουπόλει πρέπει νά εύρίσκετο, δτε συνέθηκε τό κατά των Λατίνων 
ποίημά του, δεδομένου δτι οι περιέχοντες τούτο ανωτέρω άναφερθέντες 
κώδικες έκεΐ εγράφησαν κατά τό έτος 1767, έν δέ τψ *Ω 103 υπάρχει επί 
πλέον και ή εξής σημείωσις: «’Έχομεν σκοπόν τό παρόν βιβλίον νά τό άντι- 

γράψωμεν με καλλιγραφίαν, αν κατευοθώμεν υγιείς εις τό άγιον "Ορος» 7. 

“Ισως ήσκησε καί τό έ'ργον του άντιγραφέως, σώζεται δέ κώδιξ (Θ 128 

Λαύρας) περιέχων έργον [Αναστασίου] του Γορδίου περί τον εθνικού Μωά¬ 

μεθ... φέρων την εξής σημείωσιν «Έξεφωνήθη τό παρόν παρά τίνος ζηλωτον 
σπουδαίου Γορδίου έξ Άγραφων και άντεγράφη παρ' έμον τον ελάχιστου έν 
ιερομονάχοις Ευθυμίου Μακεδόνος του Τραπεζονντίον και Λαυριώτου νεωστί 

έν ετει 1763 Μαρτίου 10» δ. Περί τά τέλη του βίου του έγένετο ήγοΰμενος 
τής Μ. Λαύρας8 9 * 11. 

1 Βλ. καί Κουρίλα-Εύστρατιάδου, Κατάλογος κωδίκων Σκήτης Καυ* 

σοκαλυβίων, Ρ&τϊδ 1730, σ. 114. 

2 'Ως συνθέτης τοΰ ποιήματος τούτου άναφέρεται καί έν τφ κώδ. Λ 54, ένθα 
μετά τό προσκυνητάριον ( φ. 197 ) ακολουθούν « *Ετεροι στίχοι προς τον ποιητήν ταύ- 

της τής βίβλου και τής έτέρας τής αύτοΰ κατά τον άντιθέου πάπα η, βλ. καί Κατάλο¬ 
γον, σ. 273. 

3 Κατάλογος, σσ. 112 -114. 

4 Έν Εκκλησιαστική ’Αληθεία ΙΓ', 1893, σσ. 206 -207. 

5 Εις τούτον πρέπει νά ανήκουν οί έν φ. Ι96β τού κώδ. Λ 54 μετά τό προσκυ¬ 

νητάριον « Στίχοι πολίτικοι προς τον συγγραφέα και στιχουργόν ταντης τής βίβλου )> 
μέ ακροστιχίδα Κυρίλλου. 

δ Έκκλ. Άλήθ. ένθ’ άνωτ., σ. 206. 
7 Κατάλογος, σ. 351. 

8 Κατάλογος, σ. 153. 

9 Βλ. σημείωσιν έν Κουρίλα-Εύστρατιάδου, Καταλόγψ κωδίκων Σκή¬ 

της Καυσοκαλυβίων, σ. 114, έν δέ τφ κώδ. 208 τής αυτής Σκήτης ονομάζεται Προη¬ 

γούμενος, Κατάλογος, σ. 112. 
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Τό προσκυνητάριον είναι κυρίως έ'κθεσις τοΰ βίου τοΰ αγίου Αθανα¬ 

σίου, πολύ δέ μικρότερον μέρος τοΰ ποιήματος καταλαμβάνει ή περιγραφή 
των καθ’ εκαστα τής μονής. Πηγαί εξ ών είναι δυνατόν νά αντληθούν τά 
κατά τον βίον τοΰ άγιου είναι τά έξης κείμενα καί βιογραφίαι: α') «Τυπι¬ 

κόν ήτοι κανονικόν τον όσιον και θεοφόρον πατρός ημών Αθανασίου του έν 

τ φ Άθφ» εν τή άρχή τοΰ όποίου δμιλβΐ δ * Αθανάσιος περί των σχέσεων 
του προς τον αΰτοκράτορα Νικηφόρον Φωκάν και τής ίδρΰσεοις τής Λαύ¬ 

ρας1, β') «Διήγησις του βίον και των διακρίσεων καί οικονομιών και θαυ¬ 

μάτων του οσίου πατρός ημών Αθανασίου τον έν τφ "Αθω» 2, γ' ]ί «Εγκώ¬ 

μια» εις τον όσιον καί θεοφόρον πατέρα ημών ’Αθανάσιον τον έν τφ Αθω» 3, 

δ') «Βίος καί πολιτεία καί άγώνες καί μερική θαυμάτων διήγησις τον όσιου 
καί θεοφόρον πατρός ημών Αθανασίου τον έν τφ Άθω» 4. Τής τελευταίας 
ταΰτης βιογραφίας προσιτωτέρας είς τούς μοναχούς διά τό άπλοΰστερον 
ύφος της παράφρασιν αποτελεί ο εν τή «Καλοκαιρινή» τοΰ [Αγαπίου 
Λάνδου βίος τοΰ αγίου Αθανασίου (Ε' Ιουλίου)6. Έκ των κειμένων 
τούτων άγνωστον ποια είχεν άναγνώσει 6 άλλως μέτριας έλληνομαθείας 
Ευθύμιος, ασφαλώς δμως θά τοΰ ήτο γνωστή ή εν τή ευρείας κυκλοφορίας 
τότε Καλοκαιρινή παράφρασις τοΰ Βίου καί πολιτείας... ή ίσως καί αυτός ο 

βίος έκ Λαυριωτικοΰ τίνος χειρογράφου. 

Δέν παραμένει δμως πάντοτε πιστός είς τά πρότυπά του βιογράφων 
προφανώς από μνήμης τον άγιον. Οϋτω π.χ. αγνοεί (στ. 91-112) δτι δ 
•Αθανάσιος έλθών είς τό άγιον "Ορος δεν έγκατεστάθη εΰθΰς^ είς τας Κα- 

ρυάς, άλλ* εγινεν υποτακτικός πρώτον γέροντος τίνος μοναχού εν τή μονή 
τοΰ Ζυγού'. Άλλα καί ιστορικής ανακρίβειας διαπράττει, όμιλών δηλ. περί 

της νίκης τού Νικηφόρου Ιν Κρήτη (στ. 157 - 187 ) δεν θεωρεί τούς Άρα- 

1 Έκδ. Ρ Η. Μ £ υ ε γ, ϋίε ΗαιιρίτίΓΐίΐιπάεη ίϋτ άΐε ΟεδοΒίεΙιΐε άετ ΑΙΗοδ- 

ΙίΙδδΐβΓ, Εεΐρζΐδ· 1894, σσ. 102-122, έκδ. Ί. Χατζήϊωάννου, Χρυσόβουλλα καί 
τυπικά περί τοΰ άγιου “Ορους των αειμνήστων Βυζαντινών αύτοκρατορων, τεύχος Α , 

'Αθήναι 1939, σσ. 54-71. ( , 
2 Έκδ. Μ. ]. ΡοπιιβΙο νδ^γ, Βίος τοΰ αγίου Αθανασίου κατα τον κωό. 

398 τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας, 8. Ρεί€Γ5ΐ)οιΐΓ£ 1895 (ρωσσιστι). 
3 Έκδ. Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου, Θεολογία ΙΕ, 

1937, σσ. 128 -143. Έπανεξεδόθη υπό τής « * Αγιορειτικής Βιβλιοθήκης, έν Βόλιρ 1948. 

4 “Εκδ. Ι,οιιΐδ Ρ ε ί Η, Αηαΐεοΐμ Βο11»ηάΐ3.η2. XXV, 1906, σσ. 5-89. 
5 Πρώτη εκδοσις τω 1657 (6. ϊ,βΒΓ&ηά, ΒΐθΙ. ΗεΙΙ. XVII αί., τ. II, σσ. 

89 - 90, 527 ). _ 
6 Πβ. όσα γράφει ό ίδιος έν σ. 2 τοΰ Λαυρ. κώδ. Ω 103 « Παρακαλώ τους 

έντυγχάνοντας σπουδαίους νά μή καταγινώσκουν τψ σύνταξιν καί άναρθοτητα ( 5ΐε ) 

τών στοιχείων είς τούς παρόντας στίχους, επειδή είμαι άμέτοχος έλληνικής παιδεύσεως' 

διό καί άξιός είμι συγγνώμης », βλ. καί Κατάλογον, σ. 351. 
7 Πβ. Βίον καί πολιτείαν..., κεφ. 14, έκδ. Ε· Ρ εΐίί, ένθ* άνωτ., σσ. 23 - 24. 
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πβϋφ“ν“? 1α”Ι,ζΕΙ Ι0ύί γόνους του κυριάρχους 
Τούρκους) ως κατέχοντας ηδη πρό πολλοί τήν νήσον, όλλ’ ότι τότε προσε^ 

ποθούν να καταλαβουν αυτήν, δέν είνα, ακρ,βής επίσης καί ώς προς τήν 

ΰ!ωοεϊΤ"ν τηί Εα 5 ™Ζ ε9νασιων Ι,1ξ «νοικοδομήσεως τής Λαύρας, ίσως 
Οωρε1 οτ, συνετελεοΟη αυτή έντδς τοϋ 901 (στ. 349-355), ενφ ό ϊδ,ος 

δ"δ δνε^ ^ 
Από άπόψεως -ποιητικών αρετών τό προσκυνηταριον παρά τήν εί,χέ- 

ρ αν του του πο,ητοΰ του εί; τήν στιχοπλοκίαν καί τα συνήθη λογοτεχνικά 

Ι “τ; ^«Οουσιαζε, ενδιαφέρον, ή σημασία του έγκειται μόνον ίΐς τό 

τίΙπεΓ 1 Τ"0™ -?“Φ9ασιν Γ°ϋ βίου τοϋ αγίου Αθανασίου παοά 
την πεζήν τοιαυτην εν τη Καλοκαιρινή. ν 

, «Περί τον 'Αγοωνύμου "Οσους τού ’Λθωνος έν εΆι ίγκωμίον καί δ,η- 
γησειος στιχονργικώς». 1 1 

Πολλά ορη ύγώθησαν εις τιμ?)ν και αξίαν 

και έξεδιαλέχθησαν εις Θεόν κατοικίαν, 

εΐζ τ(* όποια 6 Θεός εκαμεν ομιλίας 

με τους αύτοϋ θεράποντα; και θείας συμφωνίας, 

ίδωκε ν6^ «ί αύτούς, έταξ’ έπαγγε/.ίας, ’ 5 
εκαμε και θαυμάσια προς πίστιν ό.ληθείας. 

Και πρώτον μεν ώμίλησε με τον δίκαιον Νώε 

εις τό όρος τον Αραράτ που ήταν εκεί τότε 

>Λλλ> 6 Θε°ς εδιάλεξεν από τά άλλα ορη 

τό όρος τό τοϋ 'Άθωνος νά είναι περιβόλι 10 

τής παναχράντου τον Μητοός και θεία κατοικία 

και νάναι και νά λέγεται αυτής κληρονομιά. 

Λοιπόν οϋτως ήΟέλησεν 6 Υιός και Θεός της 

το όρος τό τον ’Άθωνος νά είναι ίδικόν της, 

τό όποιον καί Εγινε θρόνος καί περιβόλι ’ 1δ 
και θάλαμος βασιλικός τη παναχράντου Κόρη 

καί το σκεπάζει πάντοτε από βλάβην παντοίαν 

καί τό φνλάττει άτρωτον από πάσαν κακίαν. 

Καί επειδή ή άχραντος καί Θεοτόκος Κόρη 

ήγάπησε κατά πολλά τοϋτο τό περιβόλι, 20 

σ. 56! νΕκδ' Μ€76Γ’ Ιν*’άνωτ·’ σ· 104' έκδ· ^«τξηϊωάννου, εν&’ άνωτ., 
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χρέος μας είναι άφευκτον ολίγα να εϊποϋμε 

στο όρος τοϋτο τό σεπτόν καί νά μή σιωπούμε. 

Χαϊρε λοιπόν σεβάσμιον καί θειότατον όρος, 

σεπτόν κατοικητήριον, των Αγγέλων ο χώρος 

χαϊρε όρος τοϋ ’Άθωνος, όρος τής ησυχίας, 25 

όρος ονρανομήκιστον, όρος τής Παναγίας’ 

χαϊρε όρος τό άγιον, θεία κληρονομιά, 

άγιων οίκητήριον, ασκητών κατοικία, 

εσένα ενρεν άξιον λιμένα η Παρθένος, 

για νά προστρέχη εις εσέ κάθε φουρτουνιασμένος 30 

όποιος είναι ώς εμέ πολλά φώαμαρτημων 

εδώ άς ελθη νά εύρη τό μέγα ίατρεϊον. 

«Περί της γεννήσεως άνατροφής καί πολιτείας τοϋ όσιου καί θεοψόρον 

πατρός ημών Αθανασίου τοϋ έν τφ ’ΆΘφ». 

>Ετοϋτο τό λαμπρότατον καί χρυσόν κυπαρίσσι 

εις τί τόπον έφύτρωσε; σ’ ανατολήν ή δύσιν ; 

εις ποιον πανευφρόσννον κήπον καί περιβόλι 35 

έγεννήθη τέτοιον λαμπρόν κ ενλαλον χελιδόνι; 

ποια πόλις έγέννησε τοιοϋτον ποιμενάρχην, 

πολιοϋχον, καθηγητήν, πατέρα, είρηνάρχην; 

'Η περίφημος Τραπεζοϋς ή θαυμασία χώρα 

όπου εϊχεν Ενα καιρόν βασιλέως κορώνα, 40 

διότι ό Αλέξιος ό Κομνηνός εκείνος 

εις τανχην έβασίλενσε πρεπόνχως καί άξιους 

κι άλλοι πολλοί βασίλενσαν εις έκείνην τήν χώραν, 

άλλά εγώ τους άφησα κατά ταύτην τήν ώραν. 

Γονείς δέ εϊχεν εύγενεϊς καί περιφανεστάτους, 45 

πλουσίους τε κατά πολλά καί επισημότατους, 

τό σπίτι των καταφυγή ήταν εις τους απόρους 

εις χήρας καί εις όρφανά καί εις τους πτωχούς όλους, 

είχαν πολλήν εύλάβειαν καί ζήλον εις τά θεία 

άγαποϋσαν τό δίκαιον μίσοϋσαν τήν κακίαν. 50 

Τοιοϋτοι ήσαν εύλαβεϊς οι γονείς τοϋ 'Αγίου, 

ενάρετοι, θεοσεβείς καί φίλοι τον Κυρίου. 

Έκ γοϋν τοιούτων θαυμαστών καί άγιων γονέων 

έγεννήθη ό άγιος όυσπερ κρίνον ώραΐον. 

Πριχον όμως νά γεννηθή καί είς τήν γήν πατήση, 

πριχοϋ νά δή τον ήλιον τόν λαμπρόν ταϊς άκτϊσι, 

55 
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έμεινε κοιλάρφανος χωρίς νά έγνωρίση 
ποιος είναι 6 πατέρας τον που θά τον κανακίση. 

Κι από μικρός έφαίνετο πώς έμελ,λε νά γίνη 

ξακουστός καί περίφημος σ’ δλην την οικουμένην 60 

όντας δε εις βρεφικήν ακόμη ηλικίαν 
έλαβε καί τό βάπτισμα καί την ονομασίαν, 

Άβράμιος νά λέγεται ή μήτηρ του έζήτει 

τον πατριάρχην Αβραάμ νά μιμηθή στά ήθη. 

Δεν περασε δε πολύς καιρός επτά ή οκτώ χρόνοι 65 

κι ή μήτηρ τον θεοσεβώς την ζωήν τελειώνει- 

και έμεινεν ο "Αγιος ορφανός κι από τούτην 

την ευλαβή μητέρα τον όκτό.!> χρόνων παιδάκι. 
Θαύμασον δέ την τον Θεόν άκραν κηδεμονίαν, 

που έγινε δέ εις αυτόν καί την φιλανθρωπίαν. 70 

Στην Τραπεζοϋντα ήτανε μία παρθένος κόρη 
καλογρηά ενάρετος, του Θεόν όντως όλη, 

αυτή ήτον κατά πολλά εύμορφη καί ωραία 

σώματί τε καί τή ψυχή, χρυσόν τιμαλφεστέρα, 

ήταν πολλά ευγενική, πολλά πλονσιωτάτη 75 

και εις την γνώμην ταπεινή καί σεμνοπρεπεστάτη. 

Αυτή λέγω ή θαυμαστή καί μακαρία κόρη 
είχε λαβει τόν "Αγιον μικρό παιδί ακόμη 
καί τόν ανέθρεψε σεμνώς αυτή ή Θεσπεσία, 
ότι μέ τήν μητέρα του είχε πολλήν φιλίαν· 80 

τον εστειλεν εις τό σχολειό γράμματα γιά νά μάθη, 

τόν πρόσεχεν έπιμελώς τίποτε νά μήν πάθη, 

τον θανμαζεν ο δάσκαλος κι όλοι οι σνσχολϊται 
κι ή ψυχομάνα τον αυτή κι όλοι οι σνμπολϊται, 
πώς τοσον έτσι εύκολα τά μαθήματα παίρνει 85 

καί όλους τους σνμμαθητάς πέρνα καί διαβαίνει. 

Πολλάκις έμαζώνοντο οι συνομήλικοί του 
έχοντες πόθον περισσόν νά παίζωσι μαζύ τον, 

πολλάκις τόν έψήφιζαν ετούτα τά παιδία 
ηγούμενον, οπερ ήν Θεού οικονομία. 90 

, Έν συνεχείς διηγείται τά εξής: Ό “Αγιος μεταβαίνει είς Κωνσταντι¬ 

νούπολή, ένθα ευρίσκει τήν αδελφήν τής μητρός του, αναχωρεί δμως καί 
εκειθεν καί έρχεται εις τό δρος του Κύμινά, δπου γίνεται μοναχός υπό Μι¬ 

χαήλ^ του Μαλεΐνου θείου του κατόπιν αΰτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά καί 
του αδελφού αύτοΰ Λέοντος, οιτινες καί έρχονται ενταύθα νά τόν έπισκε- 
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φθουν καί νά ΐδουν επίσης καί τόν * Αθανάσιον, τόν όποιον ειχον ήδη γνω¬ 

ρίσει εν Κωνσταντινουπόλει. Ό δσιος συνιστα εις τους ανεψιούς του τόν 
Αθανάσιον ώς πνευματικόν πατέρα, εις τόν όποιον ό Νικηφόρος εξωμολο- 

γήθη τήν επιθυμίαν του νά γίνη μοναχός. Μετά ταΰτα όμως ό “Αγιος εγκα¬ 

ταλείπει τόν Κυμίναν καί έρχεται εις τό “Αγιον ’Όρος, ένθα παραμένει 

άγνωστος. 

'Ο δέ “Αγιος έτνχεν είς δεξιούς αέρας 
καί έφθασε στον "Αθοινα εις μερικάς ημέρας 
κι ώς ήλθεν είς τόν ’Άθωνα εχάρη η ψυχή του, 

πώς ηϋρε τόπον ήσυχον νά ζήση τήν ζωήν του. 

Καί ευθύς ετριγύρισε μέ έφεσιν μεγάλην 95 

τήν μίαν άκραν τού βουνού καί ήλθεν είς την άλλην 

καί είδε πολλούς άσκητάς έκεϊ κατωκημενονς 
άπράγμονας, άκτήμονας, άνδρας ηγιασμένους, 

πον άλλος εδώ κι άλλος εκεί ειχασι τας καλνβας, 

χωρίς νά έχουν κτήματα καί περιττάς φροντίδας- 100 

καί μάλιστα εις ταίς Καρυαϊς όπονναι τό Πρωτατον 
ήταν οί άσκηταί πολλοί ώσπερ νομή προβάτων. 

Έκεϊ υπήρχε γέρων τις θεοχαριτωμένος 
άκτήμων καί ενάρετος, θεόθεν φωτισμένος' 
ήτο δέ ό γέρων αυτός άλλος τις απλούς Παύλος, 105 

πολλά όμως περίφημος στην αρετήν μεγάλος. 

Καί ζητώντας 6 "Αγιος νά εύρη τοιοΰτον θειον 
νά νποταχθή εις αυτόν ώς κ’ είς τόν Μαλεινον 
ηύρε αυτόν τόν γέροντα κατά τήν θέλησίν του 
παρακαλών νά τόν δεχθή είς τήν υποταγήν του. 110 

Ό δέ γέρων τόν δέχθηκε μετά, χαράς μεγάλης 
ώς υιόν του πνευματικόν καί προθυμίας πάσης. 

Έν τω μεταξύ ό Νικηφόρος πέμπει επιστολήν προς τον Ηγεμόνα τής 

Θεσσαλονίκης, ΐνα άναζητήση τόν Αθανάσιον εν 'Αγίφ ’Όρει. 

Προς τόν έμόν αγαπητόν καί εγκάρδιον φίλον 
τόν γλυκύτερον μέλιτος καί υπέρ παν κηριον 
τόν κράτιστόν καί άριστον έν πάσί μου τοϊς φιλοις 115 

'Ηγεμόνα τόν ένδοξον καί τής Θεσσαλονίκης. 

Τό ζήτημά μου είν αυτό πού ζητώ νά μέ κάμης, 

είς τό όρος τού "Αθωνος όγλήγορα νά δράμης, 

νά έξετάσης ακριβώς μέσα σ’- ΰλον τό ’Όρος 

μέ ερευνάν επιμελή εσύ άτός σου μόνος, 120 
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διά νά ενρης τύν έμόν πνευματικόν πατέρα, 

τον βεϊον Αθανάσιον τον έκλαμπρον αστέρα, 

γιατί έβεβαιώθηκα πώς στον "Αθω τό όρος 
ενρίσκεται έκεϊ αυτός 6 πολύτιμος ολβος' 
ερεύνησαν έπιμελώς και κύτταξε προ πάντων, 125 

ώς ελπίζω νά τον ενρης στον *Όρους τό Πρωτάτον. 

Ιδού δέ πώς στο γράμμα μον έχω σημειωμένον 
τον χαρακτήρα δλον του και τό ήθος γραμμένον. 

Ο Ηγεμών έρχεται εις τό “Ορος προς άναζήτησιν του Αγίου. 

Έκίνησεν ο (Ηγεμών, χωρίς ποσώς ν’ άργήση, 

νά βρή τον 5Αθανάσιον καί νά τον όμιλήση 130 

καί καθώς τον έπρόσταξεν 6 μέγας Νικηφόρος 
όντως έποίησεν ευθύς καί ήλθεν εις τό "Ορος. 

Άλλα δεν εΰρε τον Άϋανάσιον καί επεστρεψεν είς την Θεσσαλονίκην 
περίλυπος διά την αποτυχίαν, άνέθεσεν δμως εις τον Πρώτον νά ερευνήση 
προς ευρεσίν του, άφοΰ του έδωσε τά χαρακτηριστικά του Άγιου. 

«Περί τον πώς έφυγεν ό θείος Αθανάσιος άπό ταϊς Καραϊς καί ήλθεν 
εις τά Μελανά κατά τούς πρόποδας τον "Αθωνος, όπου καί “ή Λαύρα είναι 
τώρα κτισμένη». 

Λοιπόν ο Αθανάσιος έγινεν άκονσμένος 
περίβλεπτος, περιδοξος κι απ’ όλους φημισμένος, 

και ηρχοντο πολλοί σ’ αυτόν ένεκεν ενλαβείας 135 

νά Ιδονν, νά άκούσωσι τάς αυτόν ομιλίας. 

Κι άπό μακρόθεν ηρχοντο με πόθον νά τόν δοϋσι 
ν’ άκούσωσι τούς λόγους του καί νά ώφεληθονσι’ 

μάλιστα δε τόν εϊχασιν έν τώ 'Λγίω "Ορει 
είς περισσήν εύλάβειαν οι ’ΑΟωνϊται όλοι. 140 

Γίλήν αυτός άποφεύγοντας την τιμήν τών άνθρώπων 
έκεϊθεν εσηκώθηκε καί άλλαξε τόν τόπον 

και πάρε μπρος στον ΆΟωνα, στους πρόποδας τον όρους 
ήλθε καί έκατώκησε φεύγοντας τούς άνθρώπονς, 

ήτο <$’ ώς έξ ώραις μακράν απ’ ταϊς Καραϊς ό τόπος 145 

πού έστησε την καλύβαν τον πάλιν υ θεοφόρος. 

Αυτός 0’ 6 τόπος Μελανά εκαλείτο απ’ όλους 
καί ήτο ήσυχος πολλά εις την βίζαν τοϋ "Ορους, 

έκεϊ πήγεν 6 αΑγιος κ’ έπηξε τήν καλύβαν 
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μέσα εις τήν πανέρημον νά εύρη ησυχίαν, 150 

ΟΤΙ έκεϊ δεν πήγαιναν τόσον νά τόν συγχύζουν 
οι άνθρωποι πολλά συχνά ούτε νά τόν ζαλίζουν 
(μέ τό νά ήτο μακρυά καί δύσβατος ο τοπος 
καί δέ αυτό δεν πήγαινε έκεϊ τοσοντος όχλος). 
Καί έπερνοϋσεν ήσυχη ζοιήν καί πολιτείαν 155 

Θεφ μόνον ένούμένος μέ προσευχήν αγίαν. 

«Πώς έκίνησεν ό Νικηφόρος κατά τής Κρήτης διά νά πολεμήση τούς 
Σαρακηνούς καί τούς νικήση κατά κράτος, έστειλε μίαν φεργάδα καί έπήρε 

τόν ’Αθανάσιον είς Κρήτην». 

Τής "Αγαρ οι απόγονοι, ή φλόγα τής γεένης, 
οι τύραννοι τον γένους μας κι όλης τής οικουμένης, 
αυτοί γονν οι Αγαρηνοί χωρίς νάχονν αιτίαν 
έσύναξαν στρατεύματα κι άλλην ετοιμασίαν 160 

κ έπήγαν καί είς τό νησί τής Κρήτης κ’ έπολέμουν 
έχοντες θάρρος βέβαιον πώς έχουν νά τήν περνούν. 

Επειδή δέ ό βασιλεύς έμαθε τά μαντόνα, 

παρευθνς χωρίς αργητα ετοίμασε φουσάτα 
καί πρώτον αρχιστράτηγον καί πρώτον ζ&νεράλη 165 

τόν Νικηφόρον έβαλε νάναι σ’ όλους κεφάλι* 

ήταν καί δοκιμώτατος πολλά είς τούς πολέμους 
καί γλυκύς στα φουσάτά του κ’ είς τούς ανδρειωμένους, 

όπου καί αν έπήγαινεν έλάμβανε τήν νίκην, 

έλάμβανε τά τρόπαια καί τήν μεγάλην φήμην, 170 

τό όνομά του έτρεμαν όχι μόνον οι ξένοι, 

οί έχθροί, οι ενάντιοι, άλλα καί οι 'Ρωμαίοι. 
Κάί έτσι εσηκώθηκε κ’ έπήγεν είς τήν Κρήτην 
καί μέ τήν χάριν τοϋ Χριστού έλαβε κο.ι την νίκην* 

το κάθε ρωμαιόπουλο άρπαξε τό κοντάρι 175 

ή νά σκοτώση τόν εχθρόν ή θάνατον νά πάρη 
κι έφάνησαν ώς λέοντες επάνω στον εχθρόν τους 
επικαλούμενοι θερμώς Κύριον τον Θεόν τους. 

Έκεϊ έδειξαν τήν πολλήν δύναμιν καί ανδρείαν 
καί τόν ένθερμον έρωτα στήν πίστιν τήν αγίαν, 180 

κι έμπήκαν είς τόν πόλεμον με στερεαν καρδιαν, 

γιά νά τιμήσουν βέβαια και γένος και πατρίδα, 

οτι δυνάμει θεϊκή ό εχθρός ένικήθη 
καί όλος άφανίσθηκε, τελείως έσκορπίσθη, 
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κα'ι ψεινεν 6 θαυμαστός και μέγας Νικηφόρος 185 

νικητής όλων τών εχθρών, λαμπρός, τροπαιοφόρος. 

Λοιπόν άφοϋ ένίκησεν ό ρηθείς Νικηφόρος 

παρενθύς χωρίς αργητα έστειλεν εις τό 5'Ορος 

μία φεργάδα όγλ.ήγοοην στον θειον του πατέρα 

μέ γράμμα που τύν έγραφε νά πάγη εκεί πέρα, 190 

ί'α καμη κόπον <5ι’ αυτόν νά πηγαίνη στην Κρήτην, 

όπου για νά ανταμωθούν και νά χαροϋν τήν νίκην. 

Όθεν χωρίς βραδύτητα έφθασεν ή φεργάδα 

κ εις τον λ.ιμένα άραξε που λέγουν Καλή άγρα 

κι ανέβηκαν οι άνθρωποι εις ταις Καραϊς έπάνω 195 

και έδιοκαν τά γράμματα και τά καλά μαντάτα. 

ΟΙ δε πατέρες ταχιστα χιυρίς ποσώς ν’ άργ?/σονν 

έστειλαν εις τα Μελανα τον μέγαν νά ζητήσουν, 

όστις θείος πατήρ ημών τό μήνυμα σάν είδε 

ενθεως εσηκώθηκε κ’ εις ταΐς Καραϊς έπήγε 200 

καί βλέποντας τά γράμματα τον λαμπρού Νικηφόρου 

δεν ήχο πλέον βολετόν νά μή πάγη καθόλου, 

θέλοντας καί μη θέλοντας πήρε τήν ύ>ραν κείνην 

μαζν του δύο μοναχούς κι έσπευσε για τήν Κρήτην. 

, &*λενσεν ό "Αγιος διά τήν Κρήτην καί αντάμωσε τον Νικηφόρον 

και παλιν έγύρισεν εις τό "Ορος καί ήσύχαζεν εις τά Μελανά». 

λαβαίνοντας ο Άγιος στην φρεγάδα εκείνην 205 

'εφθασε μέ καλών καιρόν υγιής εις τήν Κρήτην 

καί παρενθύς οι κάτοικοι έδωκαν τά μαντάτα 

π(ΰς ήλθ’ 6 Αθανάσιος όμον μέ τήν φεργάδα. 

Ευθύς δέ πού τό ήκονσεν ό λαμπρός Νικηφόρος 

πό>ς έφθασεν ό Άγιος έπλήσθη χαράς όλος, ' 210 

έγινεν όλος εύθυμος καί όλ.ος θυμηδία 

κ επρόσταξε νά κάμωσι μεγάλην παρρησία 

καί νά προϋπαντήσωσι μέ τάξιν ώς τυχαίνει 

τον θειον Αθανάσιον όλοι έστολισμένοι. 

Καί ούτως εαηκωθηκεν ό κλεινός Νικηφόρος, 215 

κατόπιν τον δέ ήοχετο ό επίλοιπος όχλος 

μέ μεγάλην παράταξιν δλ’ οι άνδρειωμένοι 

μέ σεμνοπρέπειαν πολλήν καί λαμπρό φορεμένοι, 

καί παρενθύς κατέβηκεν από τό άλογόν του 

κ, έτρεξε προς τον "Αγιον τον καλόν οδηγόν τον 220 

Αποσπάσματα έξ ανεκδότου προσκυνηταρίου τής ίεράς μονής Μεγίστης Λαύρας 

καί φιλώντας ήσπάζετο χεϊρας και μετωπον του 

ώς πατέρα πνευματικόν καί ώς διδάσκαλον τον 

«Καλώς μάς έκοπίασες» λέγων «ήγαπημένε, 

πάτερ σεβασμιώτατε, πάτερ πεποθημένε. 

Τώρα λοιπόν, σεβάσμιε, παρά πάσαν ελπίδα 

ηέρα κείνο που έχασα κι άπηλαυσα και είδα. 

Ένθνμάσαι, ώ πάτερ μου, κείνο πούχα ταμένο, 

πού έλεγα ότι ποθώ καλόγηρος νά γένω, 

τώρα πλέον είναι καιρός διά νά τελειώσω 

κεϊνο πού ύπεσχέθηκα νά τό αποπληρώσω, 

καί λέγω, πάτερ, ύπαγε στο "Ορος τό τού Άθω 

νά κτίσης μοναστήριον εύμορφον καί μεγάλο, 

έπειτα νά έλθω κ’ εγώ έκεϊ καί νά μονάσω 

τον κόσμον καί τά έν αύτω τελείως ν’ άπαργιάσω, 

νά άρνηθώ τήν μάταιον φθαρτήν τιμήν τον κόσμον 

καί νά γίνω καλόγηρος, καθώς εϊν’ ο σκοπος μου. 

Λάβε άσπρα καί έξοδα, ασήμι καί χρυσάφι 

νά κτίσης, πάτερ μου, αυτό τή τού Θεού συνάρσει, 

έπαρε όσα αγαπάς, επαρε όσα θέλεις 

Λαύραν νά κτίσης θαυμαστήν καθώς εσύ ήξεύρεις, 

εγώ σου στέλλω έν ταύτω καί τεχνίτας άριστούς, 

μάρμαρά τε καί κίονας καί κολοινας καλλιστους». 

Ταντα καί άλλα πλείονα τω πατρί όψιλοϋσε 

καί εις τό κτίριον αυτό τον έπαρακινοϋσε. 

Ό δέ Άγιος θέλοντας νά έχη ησυχίαν 

καί νά μή πέσ’ εις τέτοιαν σνγχνσιν καί φροντίδα 

είπε καθ’ εαυτόν 'άς μή δεχθώ τώρα για νά γλυτώσω 

νά ησυχάζω ώς ποθώ τήν ψυχήν μου νά σώσω, 

ότι τόσον το κτίριον χρειάζεται φροντίδας, 

περισπασμούς αμέτρητους, κόπους πολλούς καί πίκρας· 

Αυτός θέλει κοινόβιον για νά οίκοδομήση 

κ’ έπάνω εις αυτό εμέ επιστάτην νά δείξη, 

εγώ όμως δεν ήμποροδ τόσον βάρος νά πάρω 

καί τέτοιαν οικοδομήν νά σταθώ καί νά κάμω, 

μόνον ας ενρω πρόφααιν πώς δεν είναι καιρός τώρα 

καί πώς αυτό όπου ποθεί ας γινη άλλην ωρα 

καί λέγει «Τέκνον φίλτατον αυτό οπού ορίζεις 

καί θέλεις εις τον Άθωνα κοινό βιον νά κτίσης, 

άν είναι θέλημα Θεού βέβαια θέλει γένει, 

μόνον ή γνώμη σου αυτή ας .είν’ στερεωμένη». 
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Ακουσας ταϋτα ό λαμπρός καί μέγας Νικηφόρος 
έπικράνθη και Εγινε μεστός Θλίψεως όλος, 

ότ είδε πως δεν ήθελεν 6 άγιος νά πάρη 
έξοδα διά νά έλθή μοναστήρι νά κόμη, 

όμως είπεν *άλλην φοράν χωρίς πρόφασιν νανρη 
τον στέλνω όσα χρειασθονν καί τότε ας τό κάνη* 

τώρα λοιπόν δεν εΐν’ καιρός διά νά τον βιάζω 

οντε πρέπει δνναστικώς εγώ νά τον προστάζω, 

&ζ σνγχαρωμεν νυν όμοϋ τώρα κι άς εύφρανθοϋμεν, 

περί δε της οικοδομής άλλην φοράν μιλονμεν’. 

Λοιπόν άφον ηυφράνθησαν ημέρας πέντε Εξι, 
ήθέλησεν όργιας στό ’Όρος νά έπιστρέψη, 

και όντως έσηκώθηκε μετά τής συνοδείας ' 
νάπάγη εις τό "Αγιον "Ορος τής ησυχίας 
καί τον έξεπροβόδισεν ό κλεινός Νικηφόρος 

μ\ τΨ α^τΨ παράτα,ξιν κ’ εφθασεν εις τό "Ορος. 
Τότε δέ χωρίς άργηταν μέ την αρμάδα δλην 

κι ο Νικηφόρος κίνησε και πήγεν εις την Πάλιν. 

Είχε δέ καί Ενα μοναχόν φίλον ήγαπημένον 

Μεθόδιον τό όνομα πολλά έμπιστενμένον, 

°> οποίος ηγούμενος μετά ταντα έγίνη 
εις τό "Ορος τον Κύμινά εν τή μονή Εκείνη* 

μ αυτόν γονν τον Μεθόδιον ό μέγας Νικηφόρος 
άπέστειλε τά Εξοδα εις τό "Αγιον νΟρος 

κι δ,τι άλλο χρειάζετο διά τό μοναστήρι 

δλαμ’ αυτόν τον μοναχόν Εκεί τά είχε στείλει. 

Κι επιστολήν ίκετικήν Εγραφε τω ιΑγίω, 

τω θείφ καί πατρί ήμών, φημί, Άθανασίφ, 

πού, τον παρεκάλει θερμώς νά μήν άργοπορήση, 

άλλ’ εις το εργον τάχιστα την αρχήν νά ποίηση. 
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«Επιστολή του Νικηφόρου πρός τόν "Αγιον 3Αθανάσιον». 

Τφ θειοτάτω μου πατρί, σοφώ Άθανασίψ, 

τφ άπλανεϊ μου οδηγώ, τω όντως πανολβίω. 

ΤΏ βοήθεια τον Θεόν ήλθομεν εις τήν Πάλιν 
καί δι' ευχών άγιων σου έσμέν υγιείς όλοι* 

δθεν βούλομαι, πάτερ μου, χωρίς πρόφασιν άλλην 
νά κτίσης χωρίς άργητα μίαν Λαύραν μεγάλην, 

να γινη θρόνος Ιερός τής παναμώμου Κόρης 

Αποσπάσματα έξ ανεκδότου προσκυνηταρίου τής Ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας 331 
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«Πώς Ελαβεν ό 0Αγιος τήν Επιστολήν καί τά Εξοδα πού του εστειλεν ό 
μέγας Νικηφόρος καί άρχισε τήν οικοδομήν τής Μεγίστης Λαύρας εις τους 

έννεακοσώνς ( δίο) εξήκοντα Ενα χρόνους». 

Καί Επειδή ήτο Θεού θέλημα χοορίς άλλο 
νά πληθυνθοϋν οι μοναχοί Εν τω δρει τον "Αθω, 

καθώς προεΐπον όπισθεν πώς εφύγασιν όλοι 
οι μοναχοί καί ήλθααιν Εν τω 'Αγίφ ' Ορει, 

εστωντας ή ’Ανατολή καί τό μέρος Αίγυπτου, 

ή Λιβύη, ή Θηβαΐς καί αί άκραι τον Νείλου 
ερήμωσαν, Εχάλασαν κ’ εφθάρησαν τελείως, 
σκήται καί μοναστήρια καί μοναχοί ομοίως, 
καί όταν ο Μεθόδιος τής Πόλεοος Εξήλθε, 

μ όλα τά χρειαζόμενα εις τό "Ορος άπήλθε 

και 0τε εφθασεν Εκεί, ευθύς αυτή τή ώρα 
τω πατρί Ενεχείρισε Επιστολήν καί όλα, 

βλέποντας δέ ό "Αγιος τόσην ετοιμασίαν, 

τόσα άσπρα καί Εξοδα ήλθεν εις απορίαν, 

είδε καί οσα πρός αυτόν εγραφ ό Νικηφόρος 
νά κτίση Λαύραν γρήγορα εις τό "Αγιον "Ορος, 

τότε λέγει ό "Αγιος θέλημα εΐν’ Κυρίου 
ή τόση Ενθερμος σπονδή Νικηφόρου τοϋ θείου 

νεύσις τοϋ Θεοϋ εγινεν εις αυτόν χωρίς άλλο 
νά κτίση μοναστήριον εις τό όρος του "Αθω* 

εγώ πολλά Επάσχισα για νά τόν δνσκολεύσω, 

θέλημα όμως τον Θεόν είναι νά τό τελέσω, 
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τής θεόπαιδος Μαριάμ καί τέμενος καί πόλις, 
νά κτίσθή εις τό όνομα ταυτής τής παναχράντου 
νά τήν Εχω μεν βοηθόν τήν ώραν τοϋ θανάτου. 

Καί ιδού όπου στέλλα) σοι, πάτερ, ετοιμασίαν, 

μαστόρονς, νλην, μάρμαρα διά τήν εκκλησίαν, 

στέλλαο καί άσπρα περισσά καί δ,τι κάνει χρεία 
διά νά κάμης Εξοδα σ’ αυτήν τήν Εργασίαν 
κι άν δεν φθάσουν, στεϊλέ μου εϊδησιν νά ήξενρω 
καί όσα κι αν χρειάζωνται ευθύς πάλιν σου στέλλα). 

Νά τελείωσης τήν μονήν απασαν καθό)ς πρέπει, 
για νά γίνη περίφημος σ’ δλην τήν οικουμένην, 

Επειτα νάλθω καί εγώ αυτόθι νά μονάσω 
κ’ εις ταύτην τήν νεόκτιστόν μονήν νά ησυχάσω 
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τις ή μπορεί ν’ άντιαταΟή εις ΰσα Θεός θέλει, 

κανείς δεν είναι άξιος αύτω νά αντιλέγη. 

Λοιπόν πλέον δεν δύναμαι τούτο νά τ άποφύγω 335 

ούτε τόν λόγον μου μπορώ εις δύο νά χωρίσο,, 

δτι δεν είναι Ιδιον των φρονίμων ανθρώπων 

νά φαίνωνται άθετηταί τών /.δικών τους λόγων, 

έγω τότε τού έταξα ο Οέλ.ει νά ποιήσω, 

ψ/ονν τό μοναστήριον νά σταθώ νά το κτίσω, 340 

τώρα λοιπον πώς 7]μπορώ τό έργον πιά ν’ άφήσο, ’ 

μόνον μέ την βοήθειαν τον Θεόν ας τ’ αρχίσω 

καί 6 Θεός εϊν’ δυνατός κ’ ημάς νά βοηθήαη 

κ εκείνον 7ΐον έξώδευσε για νά τόν έλεήση, 

εκείνος με τά έξοδα καί μέ την προθυμίαν, 345 

ημείς δε με τους κοπους μας βρίσκομεν σωτηοίαν’. 

Κ ευθυς αμέσως πρόσταζε τους σταλέντας μαστόρους 

νά βάλουν τά θεμέλια εις την ρίζαν τον ’Όρονς. 

Καί άρχισαν νά κτίζωσι έν πρώτοις μεν τους τοίχους 

στερεούς, καθώς φαίνονται, μέ τούς μεγάλους πύργους, 350 

έπειτα έκαμαν αρχήν καί εις την έκκλησίαν 

κι αφού την έτελείωσαν έκτισαν τά κελλία. 

Ητο δ’ από Γεννήσεως Χρίστου ώς τότε χρόνοι 

εννιακόσιοι εξήκοντα καί άλλως εις ακόμη. 

β._ ί'Είποντθ1 πολλά θαύματα τού * Αγίου Αθανασίου, λήγει δέ διά τών 
έξης στίχων: 

Λεν άφησε τα τέκνα του νά άπορφανισθώσι 355 

μετά την κοιμησιν αυτόν νά διασκορπισθώσι, 

άλλέ ώς προίκα πολ.ντιμον τό θειον λείψανόν τον 

άφ.ησεν εις τά τέκνα του καί εις τό ποιμνών τον, 

εις τό οποίον φέρουυι πίστιν πολλήν καί πόθον 

καί κεϊται εις τινα κρυπτόν καί σεβάσμιον τόπον. 300 

ΓΕΡΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡ1ΩΤΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

Ή ανθρωπιστική κίνησις του ιδ' αίώνος ή όδηγήσασα εις τήν δυτικήν 
Αναγέννησιν δεν εστάθη δυνατόν νά κατίσχυση εις τό ορθόδοξον Βυζάν¬ 

τιον. Ή πάλη του ανθρωπισμού προς τήν χριστιανικήν παράδοσιν τής Ανα¬ 

τολής εκπροσωπουμένην υπό τών ήσυχαστών έληξε διά τής πλήρους νίκης 
τών τελευταίων. Ό αγών οΰτος έλαβε τόν χαρακτήρα τής περιφρουρήσεως 
τής παραδεδομένης εΰσεβείας καί άνελήφθη κυρίως υπό τών μοναχών, κατ’ 

εξοχήν του αγίου "Ορους. Εντεύθεν προήλθον ό Γρηγόριος Παλαμάς, ό 
πρ(ΰταγώνιστής τής ορθής πίστεως, ο Ισίδωρος, ο Καλλιστος και ο Φιλό¬ 

θεος οι μετέπειτα οικουμενικοί πατριάρχαι, δ ηγούμενος τής Μ. Λαύρας 
Μακάριος καί μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κατόπιν κ.α. Αλλα και η επίση¬ 

μος Εκκλησία έπελήφθη του θέματος έπικυρώσασα έπανειλημμένως τήν 
ησυχαστικήν θεολογίαν. Τό πρώτον πλήγμα κατά του ανθρωπισμού κατηνέ- 

χθη διά τής καταδίκης του καλαβροΰ Βαρλααμ. Η δογματική όμως ερις, 
τήν οποίαν έκίνησεν οΰτος, δεν έπέπρωτο νά λήξη διά τής καταδίκης του. 

Ή θρησκευτική ηρεμία ή διασφαλισθεΐσα διά του συνοδικού τόμου του 
1341 ολίγον διήρκεσεν' δ θάνατος του αΰτοκράτορος Ανδρονίκου Γ' και 
ή εξαψις τών πνευμάτων εκ του έπακολουθήσαντος εμφυλίου πολέμου περιέ¬ 

πλεξαν τήν κατάστασιν τοσοΰτον, ώστε νά μισηθή επί έ'τη δ Παλαμάς καί 
νά κριθή φυλακής άξιος. "Ομως διά τής τελικής επικρατήσεως του Ίωάννου 
Καντακουζηνου δ σάλος παρήλθεν, ή ευσέβεια έδικαιώθη καί τό ύπέρμαχον 
αυτής άγιον "Ορος διά τών αγώνων τών μοναχών άνεδείχθη εις μέγα προ¬ 

πυργίου τής ^Ορθοδοξίας. 

Προς τό άγιον "Ορος απευθύνονται καί αι κατωτέρω έκδιδόμεναι έπι* 

στολαί του Παλαμά γραφεΐσαι οτε ήτο δέσμιος. Ή πρώτη άποστέλλεται 
προς τους άγιορείτας (προς τούς εν τω άγίω 'Όρει σεβασμιωτάτονς γέροντας), 

ή δευτέρα προς τόν έν Λαΰριχ ιερομόναχον Φιλόθεον Κόκκινον, τόν κατόπιν 
πατριάρχην καί αί δυο τελευταίοι προς τόν ίδιον αδελφόν καί επίσης ιερο¬ 

μόναχον λαυριώτην Μακάριον \ Σκοπός δι’ δν συνετάχθησαν είναι ή δια· 

1 Σύντομον εκθεσιν του περιεχομένου, χρονολογικήν ένδειξιν καί χειρόγραφον 

παράδοσιν αυτών παρέχει ό πατήρ ]. Μ 6 γ € η ό ο γ ί ί έν τω χρησιμωτάτφ αυτού 
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ψώτισις ιών μοναχών επί τών γεγονότων καί ή ανασκευή των συκοφαντιών 
τά εκτιθέμενα όμως ιστορικά στοιχεία τάς καθιστούν επί πλέον σημαντικήν 
πηγήν διά τό ησυχαστικόν ζήτημα κατά τήν τεταραγμένην περίοδον των 
ετών 1341* 1344. 

Γεγονότα 1 καί χρονική ζοπο&έτηαις. Ό αίφνίδιος θάνατος του αΰτο- 

κράτορος Ανδρονίκου Γ' του Παλαιολόγου (15 Ιουνίου 1341) έσχε θλιβε- 

ράς συνέπειας διά τήν βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. Ό πατριάρχης Ιωάννης 
ΙΔ' ό Καλέκας ( 1334 * 1347} φιλοδοξών όπως από κοινού μετά τής βασι- 
λίσσης “Αννης τής Σαβαυδικής έπιληφθή τής αρχής ήλθεν είς άντίθεσιν 
προς τον πραγματικόν κύριον τής νέας καταστάσεως, τον μέγαν δομέστικον 
Ίωάννην τον Καντακουζηνόν, τον όποιον καίτοι μοχθουντα υπέρ τής παγιώ- 

σεως τής ενιαίας ελληνικής δυνάμεως επί του ελλαδικοΰ χώρου 2 διά πραξικο¬ 

πήματος εν συνεργασία μετά του επίσης άποβλέποντος είς τήν εξουσίαν καί 
μετ' ολίγον μεγάλου δουκός Αλεξίου του "Άποκαύκου άπεμάκρυνε τής αρχής 
( Όκτώβριος 1341). Μετά ταύτα ό εμφύλιος πόλεμος δεν ευρίσκετο μακράν. 

Ό Παλαμάς εκ τών πρώτων άντετάχθη εις τά ολέθρια σχέδια του Καλέκα, 

αλλά μή είσακουόμενος, μάλλον δε κινών είς υποψίας καί οργήν τον πατριάρ¬ 

χην διά τών περί ειρήνης συμβουλών του — ώστε νά χρειασθή κάποτε ή 
έπέμβασις του μεγάλου δουκός, ινα απαλλαγή ταΰτης8 — αποφασίζει νά 
άπέλθη τής Κωνσταντινουπόλεως. “Ερχεται λοιπόν περί τά μέσα του χειμώ- 

νος του 1341 -1342 είς τήν πλησίον κειμένην μονήν τών «ουρανίοιν αρχι¬ 

στρατήγων» 4. 

Καίτοι όμως απομακρυνθείς τής Βασιλευοΰσης δεν παρίσταται είς τά 
τεκταινόμενα, αί περί αυτού ύποψίαι ως στασιαστου καί πράκτορος του 
Καντακουζηνοΰ ούδέν ήττον ΰφίστανται. Ό πατριάρχης διαρκώς θεωρεί 
αυτόν εμπόδιον είς τάς προθέσεις του καί προσπαθεί παντί τρόπω νά μειώση 
τό κύρος τής προσωπικότητάς του, τό όποιον απέκτησε μετά τήν κατά του 
Βαρλαάμ νίκην. Προς τούτο θεωρεί κατάλληλον τήν χρησιμοποίησιν του 
επίσης καταδικασθέντος ώς τά του Βαρλαάμ φρονουντος διά συνόδου συνελ- 

εργφ ΙηίΓοάυσίίοη 3. Γέίιαάο άε Οτέ^οΐτε Ραΐαπι&δ, Ραπδ 1959, 368-370 (αυ¬ 

τόθι έν σσ. 331 *399 παρουσιάζει ολόκληρον τό έργον του μεγάλου ήσυχαστοϋ). 

Περαιτέρω συντομογραφοΰνται άντιστοίχως ώς έξης : προς άγιορ., προς Φιλ., πρός 
Μακ. Α', πρός Μακ. Β'. ■> 

1 Λεπτομερή εκθεσιν τών κατά τον βίον του Γρ. Παλαμα μετά πλήθους μαρ¬ 

τυριών καί χοιρίων βλ. παρά Μθγεηάοτίί, ένθ' άνωτ., 45 - 170. 

2 Καντακουζηνός II, 79,8 *83,18 (Βοηη), Γρηγοράς II, 595,10-596,12 (Βοπη), 

Ο. ΟδίΓο^οτεΙίΥ, ΗϊδίοίΓε άε Ι’^ίειΙ βγζ3.ηΐίηε, 532. 

8 Πρός Φιλ. 387 - 393. 

4 Πρός άγιορ. 76 -84, πρός Φιλ. 355 - 358, 
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θοΰσης τον Αύγουστον του 13411 Γρηγορίου Ακίνδυνου, εις τον οποίον 
παρέχει τήν άδειαν τής έκ νέου κινήσεως δογματικών ζητημάτων — απαγο- 

ρευθείσης ήδη διά του συνοδικού τόμου2 —κατ* αρχήν διό λόγων, άργότε- 

ρον δέ (τφ 1342 μετά τήν σύλληψιν του Παλαμά) καί διά συγγραφών8. 

Ό Παλαμάς αναλαμβάνει καί πάλιν τον υπέρ τής εύσεβείας αγώνα. Αί ΐδιαι 
μετά τήν επάνοδόν του καί αί μέσφ τών αγιορειτών, τών ελθόντων πρός 
μεσολάβησιν υπέρ τής ειρήνης4 είς Κωνσταντινούπολή, έπαφαί πρός τον 
πατριάρχην άπέβησαν άκαρποι6, θεωρείται υπαίτιος τής επαναλήψεως τής 
δογματικής έ’ριδος καί κατά συνέπειαν υπεύθυνος έναντι του τόμου του 
1341. Έπί πλέον ό Καλέκας μή άρκούμενος είς τάς δογματικής φΰσεως 
αιτιάσεις, αΐτινες άλλως τε ήτο δυνατόν νά συζητηθούν διά συγκλήσεως νέας 
συνόδου ήκιστα επιθυμητής είς αυτόν6, καταγγέλλει τον Παλαμάν είς τους 
ανωτέρω μοναχούς ως δήθεν έχοντα μυστικός σχέσεις πρός τον αντίπαλον 

Καντακουζηνόν καί άποστέλλοντα έπιστολάς πρός αυτόν. 

Προ τής τοιαΰτης ανενδότου στάσεως τού πατριάρχου κρίνεται καί πά¬ 

λιν αναγκαία ή άπομάκρυνσις τού Παλαμά έκ τής Πόλεως. Ώς έκ τούτου 
μεταβαίνει εις τήν Ήράκλειαν τής Θρμκης κατά τάς άρχάς τού Ιουνίου τού 
1342 7. 9Αλλά καί έκεΐθεν μετά πάροδον τεσσάρων περίπου μηνών διά κρα¬ 

τικού υπαλλήλου έπαναφέρεται είς Κωνσταντινούπολή, αφού προηγουμένως 
τού έζητήθησαν ανύπαρκτοι επιστολαί τού Καντακουζηνοΰ. Μετά ταύτα ή 
ελευθερία του περιορίζεται* καΓ αρχήν ώς κρατούμενος τού πατριάρχου εγ- 

κλείεται είς μοναστήρια, κατόπιν καταφεύγει είς τήν αγίαν Σοφίαν, ένθα 
παραμένει μετ’ άλλων δέκα έξ μοναχών συνδιαιτώμενος έπί δύο μήνας, ϊνα 
εν συνεχεία άποσπασθείς έκεΐθεν «μεσονντος εαρος», ώς ο ίδιος γράφει , 

παραδοθή είς εντός τών βασιλείων κειμένην φυλακήν9. Ή φυλάκισίς του 

1 Καντακουζηνός I, 556,3 - 557,ι, Γρηγοράς II, 906,δ-ιι, πρός^ Φιλ. 147 - 150. Ο 
Καλέκας δεν συγκατετέθη είς τήν σύνοδον ταύτην, διότι, ώς ό ίδιος γράφει ( ΡΟ 
150, 901 Α - Β ), έφοβεΐτο αΰξησιν τοϋ γοήτρου του μετασχόντος ταύτης Καντακουζηνοΰ. 

2 ΡΟ 151, 691 ϋ-692 Β. 
3 Πρός άγιορ. 87 - 89, 129 - 135, πρός Φιλ. 358 - 361, πρός Μακ. Β' 73 - 83· πβ. 

καί Μεγβηάοτίί, ενθ5 άνωτ., 105. 
4 Καντακουζηνός II, 209-213,19, Γρηγοράς II, 620,ιβ-ΐ8. 

5 Πρός Φιλ. 417-519. 
6 Πρός άγιορ. 141-145, πρός Φιλ. 511-517- πβ. καί τήν υπό τοΰ Παλαμά 

Άναίρεσιν τοΰ γράμματος (= τόμου) του Αντιόχειας Ιγνατίου, οοά. Οοίδΐ. §τ. 99, 

ίί. 148Γ-148ν. , 
7 Τά εντεύθεν καί μέχρι τής φυλακίσεως γεγονότα εν τή επ. προς αγιορ. 99 

κέξ. καί εν τη Αναιρέσει τού γράμματος τοϋ Αντιόχειας, ένθ’άνωτ., ίί. 148ν - 149η 

8 Οοίεΐ. £γ. 99, ί. 149γ. , ν , 
9 Πρός Μακ. Β' 83 - 84· πβ. καί έπ. τφ Δανιήλ Αίνου «τούς επ' εξουσίας... 

έπί τοσοντον καθ’ ημών παρόξυναν, ώς ένδοτάτω καΟεϊρξαι τών έντανθοί βασιλείων » 
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θά διαρκέση μέχρι της εισόδου τού Καντακουζηνού είς τήν Βασιλεύουσαν 
( 2 Φεβρουάριου 1347 ). 

Έν τφ μεταξύ από τού Σεπτεμβρίου τού 1344 μετά την αποτυχίαν 
των επαφών προς τον Καντακουζηνόν ή κατάστασις άρχεται επιδεινουμένη 
εϊς βάρος των παλαμιτών3. Οί άγιορεΐται προ των τοιούτων εξελίξεων 
σπεύδουν όπως δι' επιστολών προς τον πατριάρχην, την βασίλισσαν και 
«τους εν τελεί» (οΐος δ Αλέξιος Άπόκαυκος) υπερασπίσουν την θέσιν τού 
αδελφού Γρηγορίου2. Ή αγαθή των δμως πρόθεσις φέρει τά αντίθετα των 
έπιθυμουμένων αποτελέσματα άναρριπίσασα την οργήν. Συγκεκριμένως δ 
Καλέκας επιτυγχάνει νά πείση τούς βασιλεύοντας νά άντεπιστείλουν γράφον- 

τες κατά τού Παλαμά3. Έάν μετά τών βασιλικών επιστολών συναπεστάλη 
και συνοδικόν γράμμα, ως πληροφορεί δ Ακίνδυνος, είναι αμφίβολον* 

τό βέβαιον είναι δτι άπεστάλησαν αύται τη μερίμνη του πατριάρχου και 
άπέβλεψαν εις την δικαιολόγησιν τής καθείρξεως τού ήσυχαστού θεολόγου, 

ως συνάγεται έκ μαρτυριών τού ΐδίου, άλλα και τού Γρήγορά4. Όμιλών 
περί συνοδικού γράμματος δ "Ακίνδυνος ίσως εννοεί την πατριαρχικήν προς 
τό ’Όρος επιστολήν, περί ής κατωτέρω. 'Ως αιτία τής φυλακίσεως παρε- 

στάθη ή δήθεν δυσσέβεια τού Παλαμά καί άπεκρύβησαν τά πραγματικά ελα¬ 

τήρια τού μίσους, αί ύποψίαι δηλαδή φιλίας καί μυστικών σχέσεων προς τον 
Καντακουζηνόν. Ούδέν πάντως άνέφερον περί τού άφορισμού αυτού, δστις, 
ως συνάγεται έκ τών σχετικών χωρίων5, έπραγματοποιήθη μετά ταύτα καί 

Οοίεΐ. 99, ί. 101γ καί Γρηγοράν ΣΙ, 768,4-5. Εντός τοΰ παλατιού είχε φυλακι- 

σθή προηγουμένως καί ή μήτηρ τοΰ Καντακουζηνοΰ, ένθα καί άπέθανε, Καντακου- 

ζηνός II, 164,21 - 165,2, Γρηγοράς II, 617,7-8. 

1 Καντακουζηνός II, 437 -446, προς Μακ. Α' 38 κεξ. 

2 Προς Φιλ. 65 - 69, προς Μακ. Β' 8-9 καί Άναίρεσις τοΰ γράμματος τοΰ 
Αντιόχειας, ί. 147γ. 

3 Προς Μακ. Β' 10-11. Μέχρι τής στιγμής αυτής ούδέν βασιλικόν γράμμα είχε 
γραφή κατά τοΰ Παλαμά, προς άγιορ. 164- 167. 

4 Προς άγιορ. 22-35, προς Μακ. Β' 10-12. Χαρακτηριστικά είναι δσα γρά¬ 

φει ό Γρηγοράς « ...έν μια εντός τών βασιλείων ειρκτή δέσμιον έκ πολλοϋ κατέχονσα 

( ή βασίλισσα ) Παλαμάν, ώς μεν εμοιγε οϊεσθαι ήν, διά τήν ές Καντακουζηνόν εκείνου 

φιλίαν ώς δέ τά προς εκείνης άμα και τοΰ υΐέως έδήλου πεμφθέντα βασιλικώς ενσεση- 

μασμένα γράμματα προς τούς έν τφ ’Άθω τω δρει μονάζοντας άνδρας, διά τήν τών 

δογμάτων καινοτομίαν, ήν ές τήν τοΰ θεοϋ παρεισενεγκών αυτός έκκλησίαν κυκεώνος 

και ζάλης έπλήρωσε ταντην μακρον» II, 768,4-π- πβ. αυτόθι καί σσ. 780,14-781,1 
καί τό σχετικόν χωρίον τοΰ Ακίνδυνου «καί πέμπει δή βασιλεύς ό θειότατος μετά τής 

μητρός αύτοϋ τής θείας και ήμετέρας δεαποίνης καί συνόδου τής θείας έπιστολάς είς 

νΟρος τό ιερόν, βεβαιονντες τήν αιτίαν έφ' {] φρονροίτο, και δνσσέβειαν δμολογοϋντες 

είναι» έπ. προς Ματθαίον μοναχόν, έκδ. Κ. Ιοεηετίζ, ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, 

101,111-114. 
5 Πρόκειται περί δύο παραλλήλων μαρτυριών, ή πρώτη τοΰ Παλαμά: « άνέπεισε 

5 - 8 -1963 
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έπεδιώχθή νά μή γνιοστοποιηθή εις τούς άγιορείτας' ως έκ τουτου τά έν 
λόγφ γράμματα τών βασιλέων ούδεμίαν σχέσιν έχουν προς τό βασιλικόν 

πρόσταγμα τό έκδοθέν ύστερον προς έπικύριοσιν εκείνου *. 

Ό πατριάρχης προβαίνει είς τον άφορισμόν τού Παλαμά μετά ιών 
όμοφρονούντων καί τήν καθαίρεσιν τού απο τού 1341 υποψήφιου τής 
μητροπόλεως Μονεμβασίας Ισιδώρου2 τή 4Π Νοεμβρίου8. Έν συνεχεία 
συντάσσει επιστολήν4 προς τούς μοναχούς τού αγίου Ορους, δι ης προσ¬ 

παθεί νά απόδειξη δτι ή εκ μέρους των ύπεράσπισις τού Παλαμά δεν βασί¬ 

ζεται επί τής πραγματικότητος, άλλ’ οφείλεται είς τήν άγνοιαν τής μετά τήν 
σύνοδον τού Ιουνίου τοΰ 1341 διαγωγής του, τήν οποίαν καί εκθέτει κατά 
τον τρόπον του. Ή επιστολή αύτη φέρει χρονολογίαν «μηνι νοεμβριφ ινδ. 
ιγ'» 6, ήτοι εγράφη τον Νοέμβριον τού έτους 1344, προφανώς μετά τον αφο* 

ρισμόν, τον δποΐον δΓ αυτής δ Καλέκας προσεπάθησε τρόπον τινά νά 
δικαιολογήση, μολονότι ούδένα περί αυτού ποιείται λογον’ ίσως να επεδιω- 

κεν επί πλέον διά τών κατά τού Παλαμά κατηγοριών νά προδιάθεση καταλ¬ 

λήλως τούς μοναχούς, ώστε νά άποφύγη έντονους αντιδράσεις διά την επι- 
κειμένην χειροτονίαν τού άποκεκομμένου τής Εκκλησίας Ακίνδυνου. Είναι 
δμως λίαν αμφίβολον έάν τό πατριαρχικόν τούτο γράμμα έπέμφθη τελικώς 
είς τον ’Άθω, διότι υπάρχει ρητή μαρτυρία αυτού τοΰ Παλαμά δτι δ πατριάρ¬ 

χης ουδέποτε έτόλμησε νά άποστείλη είς βάρος του επιστολήν προς τους 
μοναχούς. Συγκεκριμένως άνασκευάζων περί τό τέλος τού 1345 το συκο¬ 

φαντικόν γράμμα τού πατριάρχου Αντιόχειας Ιγνατίου (Οοίδΐ. §τ. 99, £ί. 
143γ - 153γ) είς τήν φράσιν τού τελευταίου «άλλα καί ίτερον... εϊδον γραμμα 
πατριαρχικόν πρός τινας άγιορείτας γράψαντάς τι περί τον Παλαμά προς 

αυτόν» ({. 147γ), ύπαινισσομενού προφανώς τό περί οΰ δ λόγος, άντεπι- 
φέρει μεταξύ άλλων καί τά έξης «τό γε μην ψευδός είναι πάλιν εκείνο, τό 
τοϊς άγιορείταις έπιστεΐλαι τολμήσαι καθ' ημών τον αντω του ψεύδους άρ· 
ξαντα πατριάρχην (τον Καλέκαν δηλ. τφ Ίγνατίφ), μάρτυρες οι κατα το 

γάρ ό πατριάρχης τούς βασιλεύοντας καθ’ ήμών άντιγράψαι και προφασίσασθαι τήν ευσέ¬ 

βειαν, ώς μή δοκοΐεν άθφοις οΰσιν επηρεάζειν άδίκως- έφ’ οϊς και αυτός ήμών καταψη- 

φιζόμενος έγραψεν, εί καί μή πρός υμάς ταΰτα πέπομφεν, ώς ύστερον έγνωρίσαμεν » 

πρός Μακ. Β' 10 -14. Ή δεύτερα μαρτυρία προέρχεται έκ τής πρός Ματθαίον επιστο¬ 

λής τοΰ Ακίνδυνου {συνέχεια έκ τοΰ ανωτέρω) «...έφ’ οΐς δή καί πάσαις ψήφοις 
έκκήρυκτοι γίνονται τής εκκλησίας οι Παλαμήται πάντες » ένθ’ άνωτ. 101,114-115. (Έν 

τή έννοια τών έφ’ οΤς σχέσις χρονικής ακολουθίας). 

1 Πρός Μακ. Β' 88 καί Εγκύκλιος τοΰ Καλέκα, ΡΟ 150, 893 Α. 
2 Παλαμά Άναίρεσις τοΰ γράμματος {= εγκυκλίου) τοΰ Καλέκα, Οοίδΐ. £Γ. 

99, ίί. 140ν - 141γ. 
3 Μ 6 υ ε η ά ο γί £, ένθ’ άνωτ., 110. 

4 Κείται έν Μ ΐ 1ε 1 ο 5 ϊ ο 1ι - Μ ϋ 11 6 γ, ΑοΙε εί άίρίοϊη&ΐμ... I, 238-242. 

5 Αυτόθι, 242. 
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αγι°ν 'Όροζ πάντες' ούδεις γάρ εκείνων ονδέποτ' ονδέν εδέξατο γράμμα, προς 
αυτόν παρά του πατριάρχου πεμφθέν (πεφθέν οοά. ) τοιοντον. εΐ δ’ 6 καθη- 

γεμών αύτω των ψευσμάτων ουτος, δ τοϊς εκεί πέμπειν ουκ αν έθάρρησεν, 

ένταϋθα προς άπάτην νπέδειξεν αυτω τε και τοϊς οϊος αυτός, των αυτόν τρό¬ 

πων ονδέν άπαδον» (£. 147ν). Ή στάσις του πατριάρχου έναντι του νΟρους 
ήτο πάντοτε επιφυλακτική. 

Ο Παλαμάς έν τφ μεταξύ λαβών γνώσιν του περιεχομένου των τε 
βασιλικών και του πατριαρχικού γράμματος έκ πληροφοριών1 2 (διότι, καίτοι 
εφρουρείτο, δεν έστερείτο τής δυνατότητος, ώστε κρυφίως οπωσδήποτε νά 
ένημεροΰται υπο φίλων επί τών γεγονότων, άφοΰ ήτο «έν καθειργμένοις 
ελεύθερος», ως μαρτυρεί ό ίδιος-3), αποστέλλει καί αυτός τρεις επιστολάς 
είς άγιον Ορος, τάς τρεις πρώτας τών κατωτέρω εκδιδομένων, προσπαθών 
νά ανασκευαση τάς συκοφαντίας καί νά συγκρατήση τους μοναχούς εις ήν 
πρότερον περί αυτού ειχον γνώμην. Πρώτην μεταξύ τών τριών οί κώδικες 
τοποθετούν την προς Φιλοθεον, αλλά προγενεστέρα φαίνεται μάλλον ή προς 
τούς σεβασμιωτάτους γέροντας διά τούς εξής λόγους: α') Έν αυτή γίνεται 
λόγος άποκλειστικώς περί τής άπαντήσεως τών βασιλέων είς τά υπό τών 
αγιορειτών επεσταλμένα γενομένης μάλιστα διά τής επιβολής τού παντοδυ¬ 

νάμου Καλεκα (στ. 23-28, 164* 167)· άντιθέτως ή προς Φιλόθεον μνημο¬ 

νεύει κυρίως το μετά ταύτα συνταχθέν πατριαρχικόν γράμμα καί κατά τάς 
τότε πληροφορίας αποσταλέν (στ. 18 - 22, 43 - 46 3), οπερ καί άνασκευάζει *. 

β ) Δια τής προς τους αγιορειτας κρίνεται τό πρώτον άναγκαΐον όπως γνω¬ 

στοποίησή ή περί τον ΓΙαλαμάν ύπόθεσις είς τούς μοναχούς (στ. 33-35), 

ώστε νά μη δΰναται ή έν τή προς Φιλόθεον παράλληλος ε'κΟεσις νά θεω- 

ρηθή οτι προηγείται, γ ) Εις τον επίλογον τής προς τον Φιλόθεον γίνεται 
μνεία τής προς τους σεβασμιιοτάτους γέροντας ώς ήδη απεσταλμένης, είς ήν 
καί παραπέμπεται ό Φιλόθεος, ΐνα μάθη τήν πραγματικήν αιτίαν τού κατά 
τού Παλαμά μίσους καί τά έκιυλιχθέντα κατά τήν Ήράκλειαν καί τά μετέ- 

πειτα, διότι ή σπουδή τών διακομιστών τής επιστολής δεν έπέτρεψε καί 
αυτών τήν έκθεσιν (στ. 552-558). 

Έκ τούτων καθίσταται πλέον φανερόν οτι έστω καί κατά μικρόν χρο¬ 

νικόν διάστημα ή προς τούς αγιορειτας επιστολή προηγείται τής προς Φιλό¬ 

θεον. Οί κώδικες τήν τοποθετούν μετ* αυτήν δ, πιθανώς διότι αποτελεί νοη- 

1 Προς άγιορ. 23, 35, προς Φιλ. 22, 349 -350. 
2 Προς Μακ. Α' 25. 

Εν τφ χωρίφ τούτφ διά τής φράσειος « ά γάρ και νΰν άντεγράφη... » έπιβε- 

βαιοϋται οτι ή επιστολή τοϋ πατριάρχου δεν ήτο ή προίτη άπάντησις πρός τά έξ αγίου 
"Ορους επεσταλμένα. 

4 ’Ιδίρ έν τοΐς στ. 70- 72, 86-95, 121 - 128, 349 κέξ. 
5 Τούτο ούδεμίαν σημασίαν έχει, δεδομένου οτι καί ή πρός Βησσαρίωνα υπό 
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ματικήν συνέχειαν ταύτης. Διά τήν πρωτην προς Μακάριον είναι δυσκολον 
νά προβή τις είς οίανδήποτε παρατήρησιν ελλείψει τών απαραίτητων εσω¬ 

τερικών στοιχείων* ως εκ τούτου έκδιδομενη δεν μετατίθεται τής θεσεως, 

ήν κατέχει έν τοΐς κώδιξιν. 
Ή εποχή καθ’ ήν συνετάχθησαν αι ανωτέρω έπιστολαί τού Παλαμά 

ήτο πραγματικώς κρίσιμος· Οί αντίπαλοι εφαινοντο κατισχυοντες, ο δε 
προεξάρχων αυτών πατριάρχης καθίστατο παντοδύναμος, αφού είχε καί 
αυτούς τούς βασιλεύοντας συμφώνους είς τά σχέδιά του. Ή καταστασις όμως 
αΰτη δεν θά διαρκέση επί πολύ. Ό πρός στιγμήν πανίσχυρος Καλέκας θά 
άπολέση τήν ύποστήριξιν τών βασιλέων, πράγμα τό όποιον τελικώς θά όδη- 

γήση είς τήν καθαίρεσίν του. Αιτία τούτου γίνεται ό σάλος, τον όποιον 
έδημιούργησεν ή χειροτονία τού διά τής συνόδου τού Αύγούστου τού 1341 

καταδικασθέντος Άκινδύνου. Επειδή καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής πρός 
τον Παλαμάν διαμάχης ό Καλέκας έχρειάσθη νά χρησιμοποιήσω επί τού 
δογματικού πεδίου τάς θεολογικάς γνώσεις τού Ακίνδυνου έπιτρέπων μάλι¬ 

στα αύτφ καί τήν σύνταξιν αντιρρητικών συγγραμμάτων, ό δέ συνοδικός 
τόμος τού 1341 άνεγνώριζε μόνον είς τούς έχοντας τήν ιδιότητα τού επισκό¬ 

που τό δικαίωμα τού χειρισμού δογματικών ζητημάτων, άπεφάσισε τήν είς 
διάκονον χειροτονίαν αυτού σκοπεύων μετ ού πολύ νά τον ανάδειξη εις 
αρχιερέα (πρόεδρον εκκλησίας κατά τον Παλαμάν, πρός Μακ. Β'25)1.'Ως 
ήτο όμως φυσικόν, ή πράξις αυτή προεκάλεσεν αντιδράσεις2 τόσον εντόνους 
ώστε νά κλονηθή ή μεταξύ πατριάρχου καί παλατιού σύμπνοια8. Είς τό 
εξής θά καταστή πλέον σαφές οτι ή πολιτική τού πατριάρχου βασιζομένου 
έπί τών άντιπαλαμιτών φέρει τά αντίθετα τών επιθυμούμενων αποτελέ¬ 

σματα καί θά έπιδιωχθή ή προσέγγισις πρός τούς οπαδούς τού Παλαμά, 

ώς ό συμφορώτερος τρόπος λύσεως τού πρός τον Καντακουζηνόν πολέ¬ 

μου. Κατόπιν τούτων ή δικαιολογία ήν προβάλλει ο Νικηφόρος Γρηγο- 

ράς περί τής διαταραχής τών σχέσεων βασιλίσσης καί Καλεκα, ότι δήθεν 
ο τελευταίος προέτεινε πολιτικήν συμφιλιωσεως μετά τού Καντακουζη- 

τών παραδιδόντων αύτήν κωδδ. ( Οοίεΐ. §γ. 99, Βοάί. Ε&υά. £Γ. 87 ) τοποθετείται 
μετά τήν πρός Μακ. Α', ένψ έν τή πραγματικότητι, ώς ορθότατα παρατηρεί ό 
Μογεηάοτίί { ένθ* άνωτ., 368 ), είναι προγενεστέρα αυτής. 

1 ΜεγεηάοΓίί, ένθ’ άνωτ., 112. 
2 Παρά ταΰτα όμως 6 Ακίνδυνος άνήλθε και εϊς τον βαθμόν του ίερέως, 

Μ ε γ ε η ά ο γ ί ί, ένθ’ άνωτ., 114. 
3 Πρός Μακ. Β' 26 -47, 97 - 108* πβ. και Άναίρεσιν τού γράμματος τοϋ Κα- 

λέχα, Οοϊδί. £γ. 99, ίί. 128ν, 132ν κ.ά. Ό Καντακουζηνός δεν αναφέρει συγκεκρι- 
μένως τήν χειροτονίαν τοϋ Ακίνδυνου, α?νλά γενικώς την κατηγορίαν περί α κακοί)- 

θείας και διαστροφής τών ορθών δογμάτων η (II, 604,8-9) ώς αιτίαν τής άντιθέσεως 

"Αννης καί Καλεκα. 
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νού, πράγμα τό όποιον Ιξώργισε την αύτοκράτειραν \ ελέγχεται ανακριβής. 

Ή τοιαΰτη τροπή των πραγμάτων ένέπνευσε θάρρος εις τον Παλαμαν, 

τό όποιον έκδηλοΐ εις τετάρτην προς τό "Ορος επιστολήν. Ή επιστολή αΰιη 
είναι ή δεύτερα «πρός τον ανωτέρω είρημένον Ιδιον άδε?,ψόν» Μακάριον. 

Χρονικώς δεν απέχει πολύ των τριών προηγουμένων. Μεταξύ των παρεμβάλ¬ 

λεται ή χειροτονία τού Άκινδύνου, ήτις καί αποτελεί τό θέμα τής τελευταίας, 

ενφ εις τάς τρεις πρώτας είναι τελείως άγνωστος. Ήδη εΰρισκόμεθα εις τό 
πέρας τού έτους 1344, πιθανώτερον δέ εις την αρχήν τού 1345. Τής χειρο- 

τονίας τού Ακίνδυνου καί τού δημιουργηθέντος θορύβου θά έπακολουθήση 
ή Εγκύκλιος1 2 τού πατριάρχου, δι* ής γίνεται επίσημος δημοσίευσις τού 
άφορισμού τού Παλαμά καί τής καθαιρέσεοος τού Τσιδώρου, θά άνασκευα- 

σθή3 όμως υπό τού πρώτου καί θά θεωρηθή ως άντίδρασις τού Καλέκα 
μετά τήν έκ τής χειροτονίας δημιουργηθείσαν εις βάρος του άγανάκτη- 

σιν (ί. 132ν). 

Σχετικώς προς τον ααοπδν εις τον όποιον άπέβλεψεν 6 Παλαμάς γρα¬ 

φών τάς περί ών ό λόγος επιστολάς, πρέπει νά παρατηρηθούν τά εξής: Οί 
άγιορεΐται μέχρι τίνος έγνώριζον τά κατ* αυτόν συμβάντα πληροφορηθέντες 
παρά των μετά τού πρώτου Ισαάκ έλθόντων τφ 1342 εις Κωνσταντινούπο- 

λιν ηγουμένων καί μοναχών (όσων βεβαίως τελικώς έπέστρεψαν εις ’Άθω)4 

καί συγκεκριμένους πρέπει να είχον κατατοπισθή επί των μέχρι τής άναχω- 

ρήσεως τού Παλαμά εις Ήράκλειαν γεγονότο^ν, οπότε διακόπτονται αί επα- 

φαί του μετά των περί τον πρώτον μοναχών. Έπ* ευκαιρία λοιπόν της 
εκφράσεως ευχαριστιών διά τάς υπέρ αυτού επιστολάς των κρίνει σκόπιμον 
νά διηγηθή εις αυτούς καί τά κατά τήν Ήράκλειαν καί εντεύθεν διαδρα- 

ματισθέντα. 

Υπάρχουν όμως καί μεταξύ των μοναχών οί τηρούντες επιφυλακτικήν 
στάσιν ή καί ανατιθέμενοι προς τούς αγώνας τού Παλαμά. Έν τή προς 
Βησσαρίωνα, μοναχόν λαυριώτην, επιστολή ( 1343-1344) συνιστά «μή 

λίαν δυσχεραινε \ προς τους μη λίαν σνναινοϋντας ή μεμψομένους» δ, αλλά καί 

1 II, 758 κέξ., 781. Τό δτι ό Καλέκας περιέπεσεν εις δυσμένειαν ένεκα της 
χειροτονίας μαρτυρεί καί δ τρόπος, δι* ού καλύπτει τό πράγμα ό "Ακίνδυνος, έπ. 

προς Ματθαίον, ένθ* άνωτ., 100,95-100. "Επί του χοιρίου τούτου βλ. παρατήρησιν 
τοϋ ΜεγεηάοΓίί, ένθ* άνωτ., 118, σημ. 85. 

2 ΡΟ 150, 891 Β-894 0. 

3 Οοΐδί. £γ. 99, ίί. 126γ - 143γ. 
4 Δεν έπέστρεψαν ό Μακάριος ηγούμενος τής Λαύρας χειροτονηθείς είς μητρο¬ 

πολίτην Θεσσαλονίκης καί ό βατοπεδινός Σάββας παραμείνας έν τή μονή τής Χώρας, 

Μβγεηάοτίί, ενθ’ άνωτ., 106 -107. 

3 Οοίδΐ. £τ. 99, ίί. 177ν - 178γ. 
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έκ της Α' πρός Μακ. διαφαίνεται δτι πολλοί τών μοναχών δέν |οον ^«- 
λάβει τό πραγματικόν νόημα των περιστάσεων ( στ. 3 - 5 ) ■ Ιαςτοιαυτας 

αντιλήψεις, μετά μάλιστα τάς είς βάρος του πρός το Ορος επιστολάς. οποτε 

θά είχον κλονηθή αί πεποιθήσεις καί πολλών άλλων μονάχων, 

νά διόρθωση διά των προς Φ,λόθεον καί Α' προς Μακάριον επιστολών. Ο 
Φιλόθεος ήτο Ιξέχουσα προσωπικότης εν "Αθφ, γνωριζομεν οτι υπηρξεν 

ήγούμενος τής Μ. Λαόρας2, άντ,κατέστησε δέ προφανώς και τον Μακάριον, 

τον από τοϋ φθινοπώρου τού 1342 προχειρισθέντα εις μητροπολίτην Οεσσα- 

λονίκης. Ό Παλαμάς έν τή επιστολή του τον άποκαλεϊ αδελφόν πατέρα 

δεσπότην» (στ. 2) πληροφορεί δέ δτι έχρίθη αξιωτατος εάρχειν 
Θεόν ζώντων» (στ. 8). Αλλά καί περί τούτου δεν εκφράζεται πολύ κολακ 
τικώς έν τή πρός Βησσαρίωνα έπιστολή (ένθα τον δνομάζει προηγούμενο») 

ένεκα τής στάσεως ήν έπέδειξεν έπί τοϋ φλέγοντος ζητήματος της_διακινδυ 
νευούσης εύσεβείας καί αυτού τούτου τοϋ γένους. Χαρακτηριστικως γράψε 
,,Τώένίερομονάχοις άσιωτάτφ καί προηγονμένφ κυρ Φιλοθεω μετάνο αν 

ποιώ γράφω» νιρός αυτόν 8η ψασίν οί πατέρες «« ταπεινωσεως διάκος», 

σύ δε τά μέν τής ταπεινώσεως Βε£ας, έν οίς περί ημών εγραψας, δι ων και 

σοφώς νπέμνησας άπονους είναι ήμας έχρψ, τά δέ τής διακρισεως ονκ επε- 

δενξας- καί σεαυτόν γάρ προσοψείλων άποδονναι προς συνεργίαν τοις προτε- 

ρον μεν υπέρ τής έν Θεφ άληθείας, νΰν δέ καί υπέρ τον κοινού γένους πσ- 

σνουσι, συ δέ καί τούς συμπράττοντας καί ανμπασχοντας επικεχείρηκας απο- 

στήααι καί μεταστήσαι πρός εαυτόν, σαυτόν οίν τούτον χάριν ενθυνας ποδε - 

νοτατε πάτβρ, πρόσθες ταϊς υπέρ ημών | εύχαΐς» (£. 178Γ-ν). Ο Φιλόθεος 
όμως οίτος μέ τήν έπιβολήν, τήν όποιαν άσχεί έπί των μονάχων, δυνατοί 
νά διαφώτιση αυτούς καί νά κατευθύνη τάς ένεργειας των επι του, προκει· 
μένου, καθ' 8ν τρόπον τού συνιστά έν τή επιστολή. Δεν παραλείπει όμως 
νά τον ένημερώση καί Ιπί των πρό τής μεταβάσεώς του εις Ηρακλειαν γεγο 
νότων, τά όποια πιθανόν νά μή έγνώριζεν δσον επρεπε, καθ οσον δεν είχε 

μετάσχει τής άγιορειτικής αποστολής του 1342. ^ , Β 
*Αλλά καί ότε ή θεία δικαιοσύνη ήρξατο εκδηλουμενη και η παραταξ ς 

των εχθρών έδείκνυε τά πρώτα σημεία διασπάσεως, επιδιώκει^ παλιν να γνω- 

ρίση είς τούς μοναχούς τήν νέαν τροπήν τών πραγμάτων προς παραμυθίαν 
αυτών καί ΐδίρ τοϋ άδελψοϋ του Μακαρίου περισσότερόν πάντων στενοχω- 

ρηθέντος διά τά προηγηθέντα. 

"Τκ^Γλ^Θ^ρδς Βησσαρίωνα παραπλήσια γράφονται: «Δοκεί δέ μοι νομίζειν 

™άς τούτον είναι τό νΐ κΐινημένο», οΐα τά όμψιΧεγόμενα τοΓς 
παροχόπτειν δοκονα» πρός τά άδοτα τής κατά ναόν ήσνχιας... γίνωσκε 
τούς άλλους μήπω καταλαβόντας τήν νυν κεκινημένψ περί της ευσεβείς νπόθεσιν, κε ( 

νηται δέ ού παρ5 ημών.,.η (£. 1<8γ), 

2 Καντακουζηνός III, 107. 
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Χειρόγραφος ηαράδοαις. Το κείμενον παρέχουν πέντε κώδικες1 του 
ιε' αΐ. ώς εξής : 

1) Αηι5Γ0δ^ιιιΐ5 I 24 δαρ. (§τ. 457) (Α), ££. 276Γ- 289ν: ή προς 
Φιλόθεον* ££. 289ν-293ν: ή προς άγιορείτας· ££. 294γ-295γ: ή Α' προς 
Μακάριον. 

2) ΒοάΙθίαηιΐδ §τ. 87 (Β), ££. 45βν-461ν: ή προς Φιλόθεον* 

££. 461 ν - 463ν: ή προς άγιορείτας* ££. 463ν-464Γ: ή Α' προς Μακάριον* 

££. 465ν-466ν: ή Β' προς Μακάριον (κατά τήν νέαν του κώδ. άρίθμησιν). 

3) Οοίδΐίηίαηιΐδ §τ. 99 (Ο) παρέχει καί τάς τέσσαρας επιστολάς. Τά 

περιλαμβάνοντα ταΰτας φύλλα εσημείωσα εις τήν παρασελίδιον άρίθμησιν. 

4) Ραπδίηιΐδ §γ. 1238 (Ρ), ££. 292τ-297ν: ή προς Φιλόθεον* ££. 

298ν·299ν: ή προς άγιορείτας* ££. 299ν-300τ: ή Α' προς Μακάριον. Ό 
κωδιξ υστερεί ώς προς τήν επιμελή καταγραφήν του κειμένου ενεκα αβλεπτη¬ 

μάτων του γραφέως* εν τή φ<* φέρει λατινιστί ή γαλλιστί άνευ σημασίας 
σημειώσεις κυρίως περί του περιεχομένου διαφόρων τμημάτων των επιστο¬ 

λών, επ’ αυτοί! δέ είχε μελετήσει ταυτας ο ]. Βοίνίη, ώς φαίνεται εκ σχολίου 
του εις τήν “Ιστορίαν του Ν. Γρήγορά (II, 1291). 

5 )^ δοοπαίοπδίδ ΜΜ. πιοπαεί:. γ. II. 15 ( ΜΠΙογ 320) (8), ££. 136γ- 

142ν :ή προς Φιλοθεον. Ο κωδιξ από μικροταινίας άναγινωσκόμενος παρου¬ 

σιάζει ενεκα^ φθοράς ενιαχού, Ιδιοι περί τήν κάτω φαν δυσανάγνωστα σημεία 
γενικώς δ9 εϊπείν καί οΰτος είναι ήσσον έπιμεμελημένος των τριών πρώτων 2. 

1 Τστορικά στοιχεία καί συσχετισμόν αυτών βλ. παρά Μιγεαάοτίί ενθ’ 
άνωτ., 332-333. ’ 

2 Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά έκφράσω καί εντεύθεν τάς ευχαριστίας μου προς 
τον ΜοπείειίΓ 1*αΜ. ΚϊοΙΐ3Γά συνεργάτην τοϋ Ιηδίίίηί; όε ΓεοΗετοΙιβ εΐ 
ά ΙιϊδίοίΓβ άοδ ίεχίεβ τών Παρισίιον, μέσφ τοΰ οποίου έπρομηθεύθην, τάς μικρο- 

ταινίας των ΑΟΡ3 κωδδ., ευχαριστώ έπίσης καί τον φίλον κ. Β. Μανδηλαράν, φιλό¬ 

λογον συνεχιζοντα σπουδάς έν “Οξφόρδη, δστις μοϋ άπέστειλε καί τοϋ Βοδλειανου 
κωδ. μικροταινίαν. 
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Οοίδΐ. 8Γ· 93 * * * * * 
Τοϋ αύτοϋ πρός τους έν τφ άγίφ 'Όρει 

οεβασμιωτάτους γέροντας. 

ι73γ {Υμείς μεν εύ ποιούντες και νμϊν αντοϊς πρεπωδεστατα το γνήσιον τής 

νμετέρας πρός ημάς αγάπης διά τών ύμετέρων υπέρ ημών έπεδείξατε γραμ- 

5 μάτων έναργώς καί τοίς ένταϋθα παραστήσαντες δτι ό Θεός όντως εν~ νμω 

έστιν’ ό γάρ μενών έν τή αγάπη έν τφ Θεώ μένει καί ό Θεός έν αν τφ. και 

καθάπερ μύρου προκείμενον πλίθρες σκεύος ούκ άν λάθοι τούς άκρακρνεστάτην 

κεκτημένους τήν δσφρησιν, γνωστόν δέ γίνεται πάσι και τοίς άμβλυτεροις 
τήν αϊσθησιν έν τή μεταδόσει πρός τά έξω χεόμενον, οντω και ό τον Θεόν έν 

10 έαντώ φέρων διάτων τής άγάπης έργων τοϊς πάσι καθίσταται γνώριμος* και 

τούτο δηλών 6 Κύριος πρός τούς οικείους έλεγεν «έν τούτω γνώαονται παν- 

τες δτι έμοί μαθηταί έστε, έάν αγάπην έχητε έν άλλήλοις». οϋτω> τό χρήσιμον 

τής κατά Χριστόν αγάπης ού τούς εύ πάσχοντας δνίνησι μόνον, αλλά και πρός 

τούς εύ ποιούντας έπανακάμπτον τό λυσιτελές έπιδείκνυσιν. ΕΙ δέ καί μηδέν 

15 ήνυσεν υπέρ ημών τά πρός τούς επηρεάζοντας ήμάς έπεσταλμένα παρά τής 

νμετέρας άγάπης, άλλ' ήμάς ού μετρίως παρεμνθήσατο τούς έν άγίφ κατοι- 

κονντας άγιους συμπαθούντας καί σνμπάσχοντας έγνωκότας ημϊν^ τούτο, μεν 

γάρ ύμέτερον καί τής νμϊν ένδιαιτωμένης άγάπης έργον, εκείνο δέ των εμων 
ύπήρξε πλημμελημάτων, α δεϊται μακροτέρων ώς έοικε καί πλειόνων επιψο- 

20 ρώ>ν, τάχα δέ καί τής τών εκείνα τά γράμματα δεξαμενών σκληρότητος, περί 

ών άκούσεσθε καιρού διδόντος. ^ ^ 

Νυν δ9 ο τοϊς πάσιν έσται κατάδηλον, ον μόνον άμείλικτοι πρός τας 

παρ' ύμών παρακλήσεις διέμειναν, αλλά καί συκοφαντικόΊς αντάς ως εμαθον 

αμείβονται γράμμασι καί τοσαύτης δυστροπίας γέμονσιν, ώς καί αύτονς τους 

25 αυτά πέμψαντας, μάλλον δέ τον πάντων τών τοιούτων έξαρχον, δς νϋν ώς βον- 

3-4 II Οοτ. 8,8. 6 I Ιο. 4,16. 11-12 Ιο. 13,35. 

1 Οοάά. ΑΒΟΡ 1 τοϋ αντοϋ ίη ηΐδΐ·". Α δΐηε ίηδοπρίΐοηε ίη Ρ, 36ά ιη&ηυ 
ΓΟοεηίίοΓθ Ιπίίηβ Αά ΜοηαοΗοε ΜοηΙίε ΑίΗο ΕρΜοΙα ΡαΙαηιαβ ίη οανεβΓβ ίηβΐηεΐ 

7 άκραιφναιστάτην Α 10 τοίς οιη. Ο 12 έχετε Ρ 19 πλ^ελ^άτων Α 23 η¬ 

μών Ρ 24 γράμμασιν Ο 

* Αί άνευ έτέρας ένδείξβως είς φύλλα κωδικός παραπομπαί έν τοϊς σχολίοις 
άναφέρονται είς τον Οοίδΐ. §γ. 99 περιέχοντα ανέκδοτα έργα τοϋ ΙΙαλαμα σχετικά 

πρός τά μετά τό 1341 ετη. , , , 
25 πέμψαντας: Πρόκειται περί τών βασιλέων, ώς συνάγεται εκ του αμεσοις κα¬ 

τωτέρω ...τά βασίλεια στρέφει. Έξαρχος είναι ό πτρχ. Ίω. Καλέκας, δν ύπαινισσον- 

ται καί οΐ στίχοι 57, 84, 92-93. 
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λεται *κ τα βασίλεια στρέψη, κρυφή μεν όση δύναμις αυτά σννθεϊναι, κρυφή 

' πρ°ς ν?ας ***πέμφαι την | άπά των ενταύθα τάληθές είδότων κατάγνωσί 

υφορωμενον τί γάρ έτερον δέος ή πόθεν τφ πάντων άρτίως ίπεύ.ημφφ τής 

δυναστείας; Έγώ δέ κατά τόν Ψαλμωδόν Ιγενάμψ &ν ώαεί άνθρωπός 0ζ 

30 άκονων και ονκέχων εν τφ ατά μάτι αυτού έλεγμούς, εΐ μή καί περί εύσεβείας 

ο λόγο;: ψ επει δε ταυτψ ένόμισαν ευπρόσωπον οίνοι πρόφασιν, ώς αύτοΐς 

καί τούτο δοκεϊ, αυγκαλύψαι δυναμένψ ότι εμίσησαν έμέ καί τούς κατ’ έμέ 

δωρεάν, αναγκαίοι; εί καί μή πρότερον, αΛλά νυν μετρίως γοΰν ύμΐν τοίς 

εμοις πατράαι καταατψαι τά τής ύποθέσεως γνώριμα πρός τά γεγραμμένα 

παρα τούτων απολογούμενου, γεγράφααι γοΰν άς έμαθαν, ϊνα τό παν έκείνων 

ειπω αυνελων, κακούς ή μάς έντανθα καί τή εκκλησία καί τή βασιλεία φανή- 

ναι· το δ έγκλημα τού ΝαβονθαΙ τί; ότι ήλάγησε Θεόν καί βαοιλέως- δράτε 

τψ ομοιοτητα των έγκλημάτων ; εί δέ μή καί ημείς παραπλησίως εκείνοι 

συκοφαντονμεθα νυν, πώς πρό τής εμφύλιον στάσεως καί συγχύσεως καί παρά 

40 της εκκλησίας καί παρά τής βασιλείας πολλή τις ήμϊν υπήρχε φιλοφροσύνη 

'"Μ σχε,δθν εκαστΚ *·*« «*«*«% Αναρρήσεις καί τόμοι αννεγράφοντο καί 
τοιςπορρω συστατικά γράμματα διεπέμπετο πολλών γέμοντα των ήμετέοων 

επαίνων; πως δέ καί των έκκλησιών τάς μείζονς, εΐπερ βονλομένοις ήμϊν 

υπηρχεν επιστενονως άντιστάσι γενναίως καί κεκρατηκόσι τελέως των ονχ 

46 άπαξ, αλλα και δις έπαναστάντων τή τού Θεού ίκκλησία καί λόγοις κιβδή- 

λοις επικεχειρηκοτων οΰ μικρόν λνμην τοίς δόγμααι τήςεϋαεβείας έπενεγκείν ■ 

πως δε και βονλομένους ήμάς άπαίρειν τής Κωνσταντίνου μετά τψ ήττόν 

29-30 Ρδ. 37,16. 32 - 33 10.15,25. 37 111 (1)^.20,1-16. 

26 συρθήναι Ρ 28 έΜλημμένω Ρ 29 α, ο». Ο 46 υπεντγκε!ν Ρ 

το6 ί!6χ3! καΧ0ύς"~ ' 'Η "Μ *ατ™°°ία *<“· ®λων παλαμιτών, ώς 
τον εν Χίφ μονάχου Μαρ»υ, Με^οηάοτίί, Ιοίτοά,ιοίΐοη..., 114 σημ 90 

είνσνονς ειερι^ το βασιλείαν νψοζ » έχαραχτηρίσΐΐη ύ» τον Καλίεα καί ό καΤκρε- 

Ττ Π“ΐαμ“ ?ί0νών ΐ'^Ο'Ψήφεος Μονεμβασίας Ίαίδωρος, ΡΟ 150, 903 Α· 
Κ' ΙΟΙ η 7ησ·ι ' ΪΙ6ι<*ενον τ?ίς Π.Δ. ( Έβδομήκοντα ) έχε, ηδλόγησε ( Γ' Βασ 

42 4°4 λθμ(?“ν“μίν°υ ί0"8““0ν εύφ’1μΐο'*όν καταργώ. 
42- 44 συστατικά... άπίσζενον.- Πβ. τά ίν τή Άνατρέσετ τοϋ γράμματος τον 

άΖπΜάμα,ί ’ “ ^ ^ τ0ίΤ0μΟν ™Φ°?Ζΐκ<ί γράμματα κατά κάσαν Ζ,λησίαν 
γοστελλομενα προτρεπτικά μεν οννα τής τάν Παλαμάν κατ' Ασέβειαν άμολογίας 

ρεπτικα δε της των (άντι)λέγειν ίπιχειρούντων τούτφ κακοδοξίας... » (£ ι50Γ ?’ 

όόΖ Τ. . τΤ>Α^σει τον πΒός τψ βασίλισσαν γράμματος τού Καλέχα ο Πα- 
Λαμας ομΛει περ, πατρ,αρχκών γραμμάτων αταίς άπανταχοΰ γής ίεοαίς έκκλυσίαια 
μετά την σύνοδον... ευθύς έκείνην » ( ΐ 1Ρ^7^ > Λ.· ? ΰ * εκκλησιαις 

~ ™ Γ . ? Ψ 1 157 }· δι ων γνωστοποιούνται τά κατά ιήν 
«αταδικην του Βαρλααμ. Αι προσφερθεΐσαι μείζονς των Έκκ λ. ήσαν ή της Μονεμ- 
βασιας και Θεσσαλονίκης* πβ. πρός Φιλ. 321 -326. Μ 
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έκείνων ενΟνς αυτοί κατέσχον έτι πολλά δεηθέντες, άτε κοινόν όντας όφελος, 

ώς αυτοί τότε διιαχνρίζοντο κοιντ} παντες; 

50 Αλλά τής στάσεως ώς μή ωφελε κινηθείσης τί ποιεϊν ημάς εδει; συνεξορ- 

μάν κατ άλλήλων τους ομοφύλους ή παραινεϊν επιγινώσκειν ώς άλλήλων 

μέλη καί μή χρήσθαι τοίς όμογενέσιν ώς αλλόφυλόις; εν τω αγα6φ το κακόν 

ί. 174Γ Ιάσθαι τοϊς παρ ημών αϊτονσι συμβουλήν εϊαηγεϊσθαι καί νικάν εν τοντφ \ τους 

άντιταττομένονς κατά την του Κυρίου φωνήν ή τοίς κακοϊς άντεπάγειν τά 

55 γείρω καί μάχη μάχην έκκρούειν έπιχειρείν, άλΧ ον διά τής ειρήνης τας 

έχθρας διδάσκειν λύειν, καί ταϋθ’ ήμάς τούς τής ειρήνης είναι διακόνους κεκλη- 

ρωμένους; «ναι» φησιν ο νυν προστάτης «ώς εχθρφ δεϊ και σε χρήσθαι τφ 

δόξαντι νυν ήμϊν πολεμίω καί πάντα λέγειν καί πράττειν, δι ών ό πρός εκεί¬ 

νον αναρριπίζεται πόλεμος», άλλ’ έμέ το Ευαγγελίαν αγαπάν κελεύει καί τους 

60 εχθρούς καί «τά έθνη πράϋνον» πρός Θεόν έκάστης ημέρας έδιδάχθην λέγειν 

ευχόμενος, πόσω μάλλον χριστιανούς, καί την άνωθεν ειρήνην έπικαλεϊσθαι 

καί πρεσβεύειν ύπέρ τής απάντων ειρήνης* πώς ούν ών εύχόμεθα πάν τουναν¬ 

τίον είσηγησόμεθα τούτοις, ύπέρ ών εύχόμεθα; Και μην ει μέν πεφωραμαι 

πρός εκείνον ή γράψας ή μηνύσας ή παρ3 έκεινον τι τοιοντον δεξαμενος, ει 

65 συνεργός ώφθην των πρός εκείνον άποδιδρασκοντων τινι ποτέ, ει κοινωνος 

των ύπέρ εκείνου τι πραττόντων ενταύθα — πλείστοι δέ είσιν έαλωκοτες καί 

πώς αν εϊποι τις ανηλεώς έτασθέντες καί τους συμφοινονντας καί συμπράττον¬ 

τας έξειπόντες—, εϊ τινι τοίνυν τούτων κατά τι καί τό βραχύτατον έφανην 

εγώ συμπράττων, καί αυτός έμαντοϋ καταψηφιοϋμαΐ' δίκαιον γάρ. εί δ* ότι την 

70 ό.ρχήν ενταύθα παρατνχών καί τοίς είναι τι δοκούσιν εναριθμιος παρα το α 

άρτίως έζονθενεΐν ήρημένοις ών εστιν ότε συγκαλού μένος τε και εριοτ ωμενος 

εΐπον δ μοι έδόκει κοινωφελές, καίτοι μηδέν έτερον πλήν των εις ειρήνην 

φερόντων καί των εις ο. πρότερον εκείνος εϊχεν έπαναγόντων, παρά τούτο κακός 

έγώ τή εκκλησία καί τή βασιλεία, καί ταϋΰ’ ύπομνήσας μόνον, άλλ’ ονκ άναγ- 

75 κάσας; τούτο γάρ ονκ έμόν. 

51-52 Κοιη. 12,5. 52-54 ο£. Κοιη. 12,21. 59-60 5,44. 

53 - 54 τούς οηι. εί ρτο άντιταττομένονς .* ταττομένους ε 55 τάς ; τής Ρ 56 δι¬ 

δάσκει Ρ διακόνους είναι Ρ 63 ήσηγησόμεθα Ρ 65 κοινωνονς Ρ 68 τοίνυν οωΧ 

70 δοκονσι Ρ 71 είρημένοις Ρ 73 κακώς Ρ 

57 -59 ώς εχθρφ... πόλεμος: Πβ. Καντακουζηνόν II, 602,16-18. 

60 τά έθνη πράϋνον : Έκ τής κατά τό τέλος τοϋ "Ορθρου καί Εσπερινού ευχής: 

* Επουράνιε βασιλεύ... 
61 - 62 τήν άνωθεν εϊρήνην... εϊρήνης: Πβ. τάς πρώτος δεήσεις των ειρηνικών. 

73 εκείνος : Ό Καντακουζηνός, δστις πλήν τής αρχής άπεξενιόθη καί τής περιου¬ 

σίας, Ιστορία II, 165,2-ι2, 184,22 - 185,9, Γρήγορος II, 609,24 - 610,3, 623,ΐ3-ΐ7. 
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Α'λ εί00ν’ ώ βεσπέσι·°1 μοι πατέρες καί φίλοι καί αδελφοί καί παν 
ο τι ποθεινήν τε καί τίμιαν, τά; τε μαχαίρας εκατέρωθεν θηγομένας των άνθε- 

ατηκοτων μερών καί τούς θυμούς άκαβέχτονς καί μηδέν έτερον απειλοϋντας * 

-9 σφαγας ανθρώπων καί κύαμον παντελή φθοράν, ήν καί, τού τέλους εκ τήςάρνϋ- 

κ.αταατοχαζάμενος, | αύταϊς ποούλεγον έγώ τηνικαϋτα, καθάπερ ίκβάαα νυν 

επ αυτών οράται των πραγμάτων ταϊς πάσιν, ώς οϋν ταΰτ’ είδαν, ’οέκέτι αοι 

τοπος ενταύθα προς έμαντύν είπό,ν άπανίσταμαι τής πόλεως καί προς την 

αντίπεραν μανήν την εις όνομα τών ούρανίων αρχιστρατήγων τιμωμένψ παρα- 

γενομενος εμαυτον και τό νΰν γένος έκαθήμψ πενθών. Ό δε κοινός πρόεδρος 

85 *Γν-ηΚ έ('·αν0α!’ον το1ς βαοά***» ώς έμοί μάλλον πείθονται τινες ή αυτοί 
κάντευθεν άφηνιάζονστν, δποι τούτους άγειν έθέλει ήαδίως μή μεθελκόμενοι- 

και προσετίθει πολ/.α των εις οργήν πεφυχότων βασιλέας κινεϊν. άλλα καί τώ 

,' , ^ Ιί“< το!ς &λλυι- βαρλααμίταις μεταδίδομαι παροηαίας καί καθ' ήμών 
επίτρεπες θορνβείν όση δύναμις, ώς καί προσχήματα συνόδων πλάττεοθαι 

90 καθ ημών απάντων, ούδ' έκεϊνο βαλόμενος ίπί νουν, ώς οί αύτοί τά αυτά 

κα,τα τον αντον πάλιν λέγοντας, ύφ’ οί καί ίφ' οίς πρώην παοοησία κατεδι- 

κααθηααν, αναίδειας μάλλον παρά τών είδότων άποίσονται δόξαν καί τώ ποο- 

τοζψαμένφ τψ άδοξίαν, άλΐ.' ούχί τώ κατηγορούμενοι προσάψονσι γέροντες. 

Αλλ τγωμαΟων αϋθ,ς ταΰτα, πάλιν προς έμαντόν ε’ιπών ’αδ νΰν έμοί καιρός 

9ο Λόγων αλλ ονδε οιγώντα καθήοθαι πλησίον χρή, δει δέ πάσαν έκκόπτειν 

αφορμήν των ζητούντων αφορμήν", καί τής μανής εκείνης άναχωρώ καί μακράν 

που δ,ηγον μηδενί γινωακόμενος- εϊτα πυθόμενος εν Ηράκλειά τόπον είναι 
προς μετριαν επιτήδειον ησυχίαν έκεϊσε όή παραγίνομαι. 

Μηνών όε παρελθόντων ώσεί τεσσάρων, γνους ονκ ο ϊδ' Μεν ό και πατριάρ¬ 

χης και πολιτάρχης εκπέμπει τους ή μας άξοντας καί τά καθ’ ημάς ερεννή- 

93 * 96 οΓ. II Οογ. 11,12. 

ί)0 ·"* μ°ο Βο« - 77 * 78 άνθεστηκόντων Ρ 86 άφανιάζονσιν Ρ £θέλοι Β 
υ() ρα/,/.υμενος Ρ 96 αναχορώ Ρ 

(πβ ,ού- ΛΛ·’νΓϊ-Η01ί--#1.Ιί’ς μον?ί« Τ°β χη|««οχο„ Μιχαήλ έν τφ Σωαθενίψ 
359 Ζ Μγ εϊΚ· ·,ηηίη· *·« ΧέονερΚε ασοίάεϊαεϋηαα, 

99 αημ Η ' Βυζ· “0Ιθλ"ϊιον· ΙΤθ^απιΙοΓίί, ?ν(Κ άνιοι’ 

90 μακράν : Πβ. ποός Φιλ. 460 - 406. 

,. ^ ^ια?ων * ^0. ΓΠν Άναίρεσιν τοΰ γράμματος τοΰ Αντιόχειας 

ί£: Η8ν· !49γ· ** ^ αναμνήσεων » είναι 6 1 Σκονταρ^ΤϊπΙ 

Ζ£ΤΤΤ Τμ*ήσΤ'εΤαγμέν0,;η (ί· Η8ν)· Π«0* ™ όξαόματος τούτου βλ. 
ειδο-Κωόινου, Περί Οφφικίων κεφ. ε\ ΡΟ 157, 60 0. Κατά τον Ιγνάτιον ό Π. 

επανηχθη εκ της Ιΐρακλείας διά δογματικούς λόγους ( « έκεϊ τούτον ρ,ηαι αωοαθέντα 
κακώς διδάσκοντα», ί. 119Γ ). ^ 
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σοντας. όοώμεν έξαίφνης τον έπϊ τών άναμνήσεων έφ’ ήμδς άφιγμένον χ<« το 

κελλύδριον καί τό ψιάθιον έρεννώμενον έρωτώμεν »τί το ςητουμενον ,» ο δε 

,τά πρόςσέ» φησι .τού Καντακουζψοϋ γράμματα·· πρός αυτόν 6 ίγω παλιν 

,καί τίνα νομίζετε κομιούμενον εκείνον τψ ωφέλειαν παρ' έμου μονού και 

105 μόνον κεκτημένου τ αυτί το ψιάθιον περί πολλοϋ πο,είσΟαι προς εμέ γραφειν;» 

ταντ άκούων, ώς μηδ' εύρεν ών ίζήτει μηδέν, πραότερου είπαν εοίδα καγοι 

, ,7όΓ τήν άγιωσύνην σου, άλλά δεαποτικόν πληροϋμεν έπίταγμα, και τα προστά¬ 

γματα έξενεγκών ΰπεδείκνυ. καί τύν εις κεφαλήν τής Ηράκλειας σνγκαλεοά- 

μενος έξέχααιν έποιήσαντο χίνι τών απάντων εί; όμιλίαν συνήλθαν, και ονδεις 

ΠΟ οΰδαμώς ίφάνη- καί γάρ ονδ' έγίνωσκον ούδ: αυτός ο εις κεφαλήν της πόλεω, 

ών ότι διατοίβων έκεϊ τυγχάνω, γυάφονσι τούτο μετά μαρτυρίαν και ασφαλείας, 

ώς .πλήν τον ποός ύπηοεσίαν συνόντος ον δεν!, τών άπάντων ύπηρξεν οντος 

ώμιληκώς ίπί τέαααρας μήνας ώδε διάγων,,· είπα κάμέ μεΟ εαυτών λαβον- 

τες ίπί τήν Κωνσταντινούπολή ήκομεν. Ώς δέ τά βασίλεια κατελαβομεν, 

115 εϊαειαι μόνος ό ίπί τών άναμνήσεων καί άναφέρει τή δεσποίνη τα καθ ημάς 

καί τήν έγγραφον έρευναν άναγινώοκει τον τε πατοιάρχου και τοιν αρχόντων 

παοόντων. υί μέν ονν άρχοντες, ώς άκριβώς έμάθομεν, είπαν «επεώήπερ αναί¬ 

τιο] ίστιν, ελεύθερος έστω,, ό δέ πατριάρχης και πρός τον εκείνων εδυοχέρανε 

λόγον έξελθάντων όέ καί άπελθόντων εκείνων ημείς ήμεν εν τω παλατίφ, 

120 μέχρις ού κατά τήν τον πατριάρχην βονληαιν παρεδάθημεν οτρατιωτα,ς και 

είς'μοναστήριον ήγβημεν καί σιπήσαν ούτοι τηροϋντες ήμας εκεί, με» ημέ¬ 

ρας ούν έγοαψα τψ μεγάλο> δονκί -τι κακόν ύμΐν δράσαντας ενροντες ημα, 

'τοϊς στρατιώται; φυλάττειν παραδεδώκατε; τί κωλύσουαι των προτερον παο, 

ήμών τελούμενων;» μαθύ,ν εκείνος έκβάλλει τούς στρατιό,τας εκε-ίθεν. τουτ 

125 άκούσας μετ’ ον πολύ πάλιν ό πατριάρχης πέμπει καί λαβών ημάς εκ. της 

αονή- έκείνης έν ί«ρα μάλλον αν τψ προσκείμενη περιόριζε, παραγγειλα. 

'μήθ' ημάς ίξιίναι τής κ.έλλ.ης έξεΐνα, μήτε τινί συγχωρείν των Απάντων προ, 

ήιιάζ είσιέναι. . , , λ 
Καί μετά τούτο κοινωνεί καί συνάπτει εαυτόν Ακίνδυνο, τε κ.ιιι, τοις 

130 άλλ.οις τού ίκ Καλαβρίας εκείνου Βαρλαάμ φοιτηταίς, ούς ή μεγίστη σύνοδος 

έκείνη, μάλλον δέ αί σύνοδοι κακώς φρονοϋντας έλέγξασαι της εκκλησίας 

102 κελ.νδριϋν ΑΡ 107 τά ο».Ρ 122 εί-ρόνταις Γ 123 προτέρων Υ 180 Βαο- 

λαάμ εκείνου Ο 

122 μεγάλφ δονκί.· 'Λλίξ^ς ·ΛπόχαυΧας· πΡ. πςός Φιλ. 144, 392. Μένος 6οα; 

^Τι αΓϊΐ.Μ^'™\ '*·***»£· 
τά κατά το® Βαρλαάμ κράτος 4 Παλαμάς ίσχε, καί βασιλεύς οντος πεοεκάβητο η 
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ίννη, 'Γαψ°61σμ01ς’ μ,^ετα^λ^1εν, νποβαλοϋσαι φροω,δεατάτοις αϊτούς 

%7ως 7 ™η0ς τοΰ,Χ6ΐατίαν,κθϋ δώματος τΜως ίκκόψαααι· τοξ 

135 ΓβΓ~ ^ μετΤληθε1σΐ αυνελθών * & »»«* λέγει το κα1 πράτηι 
35 καθ ήμων καν της ημών εύσεβείας δσα μηδέ λέγετν έξεστε νυν. άλλα κατα- 

' δ7τΤ!ηα^0ς 1 7ς ν0ΰν εχ0νταζ τ&ν *» μ*Μον όσημέραι 
7 τούτο θνμονται καί ημών ώς θορνβούηων καί ταοαττόντων καίκαΖ 
λεγο„ω> καταβομ, τών # «του τά τής 

πεφενγοτων ιόντων μικρόν πάσαν παντός ανθρώπου καί θέαν καίόΖλΖ 

_ υπ περικεκλεισμένων άκρίτως έπΐ δναίν όλοις ένιαυτοΐς ήδη 
Ποαοι δε ποσακις προς αύτόν είπόν τε καί γεγράφασιν ,εί μή τάς μέγιστος 

εκεινας συνόδους στέργεις, γενέαθω πάλιν έτέοα μόνον εκ τών ίκαΖ τΙ 

τοιαντα αυνορανν 6 δέ καί εκείνος Ψησί ατέργειν καί τόν .V έκείναις γεγραΖ 

145 έΖΖΓ^ ” μή δύνασ8αί’ ^ δι' άκυροι τά παρ¬ 
' _ εγγραφως κεκυραιμένα καί πρό τών σν,'άδων εκείνων έν τω άγιορει 

τ,κφ τομψ διειλημμένα μηδέν ήτταν καί πρό τούτου πάλιν έν αντοϊς τοΐς 

εοπαραδοτο,ς λογίοις καν τοϊς ίεροίς τών θεοφόρων πατέρων σνγγράμμασι. 

τούτων ουν απαντων ούκ οίδ’ δπως ούτος άλογήσας άρτίωςείς τήνΖκΖσίαν 

150 Τί ^ “ ™ί5 πβονπηργμέναις άπηγόρευται σννόδοις, ίνα μή μόνον 

17 77 ^ 7 ή ^ στα°ίάζ” " ^ τζΓτηΖ 
α τις ετη τφ παγκοσμιω και πολλαπλά τούτοι κλύδωνι φωραθή δνσωορών 

οντος ενθνς ο τή εκκλησία καί τη βασιλεία παντάπασιν απειθής, κάν εί των 

*"■ ”"~ν - *-* *·*■»«, 

152 απειθείς 0 

οαΓΡΤΟζ £Ύκάβη:° πΖα Χαί οί «βολικοί πα&οαν τ&ν ·Ρωμα1ων χριταί - Μ 
ΧΐΤί,Γ·0 777^ Μ <*»* άντιΧέΥοντα 'τύν -ΑκίΖόνΙαΖ 
Ζ ΐΖλΙΖ 7 * ατ°Γβ0ς ^ εκδημήσαντος οί λοιποί ηάννες μΖτ,Τ,Ι 
ί η7) ^ Βων ^^“οντες ήσαν» ( Άναίρ. τον ^ρ. τοΰ ■ Αντλίας, 

132 άφορισμοϊς: ΡΟ 151, 691 Ο - 692 Α. 

700 Β^οΤιΤ Ρ’° 15<1’ 6<9 *>692 ( θί ύπογραφαί τών ^ιερέων έν ΡΟ 154, 699 Ο - 
00 Β ). Ο τομος αναφερεται αποκλειστικούς εις τήν σύνοδον τοΰ Ιουνίου τοΰ Κα- 

ζηνόςΓρΟ 75θω9θΤΓ-ν'" ™ Α***βνη' * *Ρ°ήδρευσεν ° Κανταχου- 

Γρηγορίου Παλαμά, Τέσσαρες έπιστολαΐ προς άγιον "Ορος 

155 Μακρόν αν εϊη τά εξής διηγεϊσθαι καί τά μετ εκείνα πάλιν, δπως τε 

προσπεφευγέναι τη εκκλησία πλεϊν ή έξκαίδεκα μοναχών τους έκκρίτονς έβιά- 

σατο ταϊς άπειλαϊς, οϊς δικαιότατοι1 είναι κρίνας καί αυτός σννδιήγον εψ δλοις 

δυσί μησί, καί μεθ’ οιων αύ δόλων καί τίνας προτείνας τάς υποσχέσεις καί 

τοΰ ταντη προσεδρεύειν ό.φεϊσθαι πείσας, είτα μηδε τους ίδια τή εκκλησία 

160 ταύτη κειμένους αίδεσθείς νόμους, νφαρπάσας υμάς έκεϊθεν δημοσία φυλακή 

παραδίδωσι. καί ά γάρ διήλθον, συντεμών διήλθον όπόση δύναμις' ευλαβούμαι 

γάρ ταϊς ιεραΐς υμών άκοαΐς πολλά τοιαντα έπαντλεϊν πλήν εϊ τις άνέγνω 

Γ. 176Γ τά πάλαι σνμβαίνοντα παρά τών άντιταττομένων τοϊς υπέρ εύσεβείας \ ένι- 

σταμένοις, τούτων νυν επί τών έργοιν όράτω τά ομοιώματα, τοϋτο δή σχεδόν 

165 λεϊπον ήδη τετέλεσται παρά τών έπηρεαζόντων άρτίως, τό καί βασιλέας πεί- 

θειν καθ' ημών γράφειν, Ινα φοβήσαντες τούς ανθρώπους εντεύθεν τής αλή¬ 

θειας καί ημών άποστήσωσιν. 

ΕΙ τοίννν τό στέργειν μεν τά σννοδικώς άναπεφηνότα πρώην εύ έχειν 

καί τοϊς άγίοις ημών άνωμολογημένα πατράσι πάσι, τών δέ κινούντων αύθις 

170 καί θορυβούντων άκαίρως έθέλειν άναχωρεϊν, συγχύσεώς τε τά κοινά κατε- 

χούσης αγαπάν τε καί σνμβουλεύειν ειρήνην τοϊς όμοφύλοις καί διά ταϋτα 

πάσχειν κακώς, εί ταϋτ’ έστί τό είναι τή εκκλησία καί τή βασιλεία κακόν, 

νμεϊς κρίνατε καί ήμΐν νπερεύζασθε προθυμίαν φέρειν τας υπέρ τής ευσεβειας 

156 εκκαίδεκα Ρ 165 - 166 πείθεν Ο 172 πάσχει Ρ 

χαί ό Καντακουζηνός, II, 603 -604· πβ. καί τήν αναφοράν εξ δύση ρέστη μενών αρχιε¬ 

ρέων προς τήν βασίλισσαν, ΡΟ 161, 767 Ώ - 770 Ό ( αί ύπογραφαί αυτών καί έν 

ΡΟ 154, 700 Ο ). 
156 εκκλησία: Ή αγία Σοφία- πβ. Άναίρ. τοΰ γρ. τοΰ Άντιοχ. «μετά την 

έκεϊθεν ( έξ * Ηρακλείας) επάνοδον δύο διεκαρτερήσαμεν εφεξής ήμεΐς μήνας όλους έν 
τφ τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας έπωνύμω ναφ » (ί. 148ν ). μοναχών τούς έκκρίτονς: Εϊς τού¬ 

τους πρέπει νά άναφέρηται τό κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1343 βασιλικόν πρόσταγμα 
διά τούς προσπεφευγότας είς τήν μεγάλην εκκλησίαν, Μίΐεΐοδίοΐι-Μΰΐίει:, 

Αοίδ άίρίοιη&ίμ... I, 232- 233· πβ. καί Μ ε γ ε η ά ο τ ί ί, ένθ-’ άνωτ., 104. 
160 νόμους: Περί τοϋ ασύλου τής άγ. Σοφίας. Πβ. νεαράν Κωνσταντίνου Ζ' 

τοΰ Πορφυρογέννητου « ...έν βασιλεΰσιν αοίδιμος Ιουστινιανός, ό καί τον πανθανμα¬ 

στόν τής τοΰ θεοΰ μεγάλης εκκλησίας κατασκενάσας ναόν, δέδωκε προνόμιον αντφ δή 

τφ Ιερφ τεμένει τόπον ασυλίας έχειν » ( Ζ & ε Η. νοη Ι,ί^βηΐΐιαΐ, ΙΟΚ III, 270). 

*Επί τοΰ ΰ-έματος τής ασυλίας σφζονται δύο νεαροί τοΰ Ιουστινιανού, αί 17 κεφ, 

VII καί 37 § 10 (έκδ. δοΗοΙΙ-ΚτοΗ, Οοτρυδ ίιιπδ είνίΐίδ, III, 121, 245,24-29) 

άνευ δμως Ιδιαιτέρου λόγου περί τής άγ. Σοφίας. Άλλα καί εξ επιστολής τοΰ ΑρεΦα 
προς τόν Λέοντα ^ τόν Σοφόν πληροφορούμενα ότι ιι ασνλιρ. τιμάσθαι τα καθ ημάς 

Ιερά..., καί μάλιστα τό τής σοφίας τοϋ Θεοΰ τέμενος παλαιόν έθος και καλώς έχον » 

(Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Ανέκδοτος περί ασυλίας επιστολή τοΰ Άρέθα 
προς Λέοντα τόν Σοφόν, Πελοποννησιακά Ε', σ. 7 ανατύπου). Μαρτυρίαν περί τής 
άγ. Σοφίας ώς διαρκούς τόπου ασυλίας βλ. καί παρά Καντακουζηνφ, II, 22,7-14. 

{ 
• ·. -- 
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μαλιστα νννΐ δυσχερείας’ ου γάρ μικρόν των άνωθεν ήμϊν έπ ενσεβεία παρα- 

1?5 δεδομένων τό άθετούμενον. Εί δέ τινι τό λέγεσθαι ταντα δοκεϊ βαρύ, το πράτ- 

τεοθαι παρ εκείνου πόσω βαρύτερον ; ήμϊν δ' άρτίως, άτε μή τά τοιαύτα αυμ- 

πράττουσι, πάσχονσιν εί τις και σνμπάσχειν όπως αν οϊός τε ή δίκαιοί τε και 
τιροθνμεϊται, μεμνησθω του παθόντος υπέρ ήμών καί τούς συμπάσχοντας συν- 

δοξάσοντος καί εις εαυτόν άναψέροντος τά προς άλλήλους ήμϊν καί μάλιστα 
180 προς τούς ελάχιστους πραττόμενα και προσδοκάτω τήν έκεϊθεν αντιμισθίαν. 

178 -179 ο£. Κοιή. 8,17. 179- 180 ο£. Μ&ΙΙΗ. 25,40. 

174 γάρ οπι. Ο 176*177 συμπράττουν ιν Ρ 

2 

α· ΐ62ν) Τφ όσιωζάτω έν Ιερό μονάχο ις καί έμοί έν Κυρίω φιλζάτφ 

άδελφφ καί πατρί καί δεσπότη, δ'ντως Φιλοΰ-έω. 

Ωι εδόθη πολύ, πολύ και άπαιτήσουσιν αυτόν κατά τον του Κυρίου 
λόγον τή δέ σή όσιότητι διά πάντων δέδοται πολύ ευφυΐα τε και λόγων παι- 

5 δεία καί ηθών κεκοσμημένφ χρηστότητι καί προς τούτοις τή ύπερκοσμίω κατά 

μοναχούς πολιτεία καί τή κατά τό ύπερκόσμιον, ταύτό δ' είπεϊν, άγιον "Ορος 
επί τοσοντω καί οϋτω νουνεχεστάτη διατριβή καί μετά τοσαύτης έπιμελείας 
τε καί ακρίβειας, ώς καί άρχειν τών κατά Θεόν ζώντων άξιώτατόν σε κεκρί- 

σθαι χαριτι Χριστού παρά τών έν τφ ’Όρει τής άγιωσύνης ένδιαιτοιμένων 
10 έκκριτων άλλα καί τήν επ' ενσεβεία λύμην τής βαρλααμίτιδος πλάνης τών 

αυτού πάντων μάλλον ώς έγφμαι συνήκας τοϊς τε ήμετέροις σνγγράμμασιν 
έντνχών, καί προ τούτων τάς ίεράς γραψάς είπερ τις μεθ' ίεράς έπιστήμης 
έκμελετησας. δικαίους ονν αυτή τε ή τής εύσεβείας άλήθεια καί ήμεϊς οί ταύ- 

της άρτίως προκινδννεύοντες καταγωνίζεσθαι τής πλάνης ταύτης τών αυτού 
15 μάλλον άλλων άπαιτήσομέν σου τήν διά πάντων τελείαν σύνεσιν, ώς μηδ’ ήμάς 

δοκεϊν άπεϊναι τού θείου "Ορους τό γε προς τούτην ήκον τήν χρείαν σού γε 
παρόντος. 

3 Ιίΐιο. 12,48. 

2 Οοάά. ΑΒΟΡ8 1 τον αύτοϋ ίη ηι&Γ£. Α 1-2 βίηε ίηδεπρίιοηε ίιι Ρ, 

Βεά χη&ηη ΓεοβηΟοτε Ιαίίπε Αά ΡΜΙοΙΗβκιη ριιΐ ροείβα ραίΗανεΗα βηιί Οοηείαη- 
ΗηοροΙ.' ΕρίδίοΙα, ΡαΙαηιαβ ΐη οατοβνβ ίηοΐιΐβί [| Τον αυτόν προς τον όσιώτατον έν 
Ιερομονάχοις κυρ Φιλόθεον, άπεστάλη δε προς αυτόν εν τω άγιοί δρει τνγχάνοντα : λό¬ 

γος $ ^ 2 τφ όντως Φιλοθέφ : κυρ Φιλοθέω τώ γεγονότι ήρακλείας Α 3 τοΰ οηι.Ρ 
6 ταυτόν Ο 8 τε οιη.Β άξιότατόν τε Ρ 12 εϊπερίτις Ρ 

Γρηγορίου Παλαμά, Τέσσαρες έπιστολαί προς άγιον Όρος 3ό1 

"Ισθι δή νύν, φερωνύμως θεοφιλέστατε καί φιλόθεε πατερ, ως ο νυν μηχανή 
πάση τής βαρλααμίτιδος πλάνης προεστηκόίς αφορμής λαβόμένος τον γραψαι 

20 τούς άγιους ήμών πατέρας υπέρ ήμών, σνσκευάσας οϊον επ' άγκιστρο) δελεαρ 
163Γ Ικανόν κλέψαι \ τούς μή πάνν προσέχοντας άφήκεν ώσπερ διά τίνος ορμιάς 

εντεύθεν αντόσε, καθάπερ ήκονσαμεν' τό δέ έστι πιθανόν ψεύδος επ' όλέθρω 
τών πειθομένων, δι ον καί τήν αρχήν ό άρχέκακος δφις απο τής ζοιής, φευ, 

ήμάς προς θάνατον εΐλκυσεν. ενταύθα δή τον κατά τής αλήθειας έξηρτνμένου 
25 τούτον δελέατος, δεϊν έγνωμεν έστιν α τούτον δήλα καταστήσαι τή σή σοφία, 

πάσχω δέ τι τοιούτον έγωγε, πίστευσον ιερότατε πάτερ, άνεράστως έχω δια- 

φερόντως, φαίην δ' άν δτι μικρού καί παντάπασιν αφυώς, διηγούμενος λέγειν 

ή άντιλέγειν συκοφαντίαις' καίτοι προς τούς αντιλέγοντας τή αλήθεια τον 
θείου δόγματος ον πάνν τον αυτόν έχω τρόπον, αλλά τί πάθω ; άναγκαϊον καί 

30 προς τό νύν έπελθόν τό έπελθόν γονν ενχερώς είπεϊν. ' Επανέστησαν ποτέ τή 
Χελκίον Σωσάννη πρεσβύτεροι συκοφάνται, πεπαλαιωμένοι κατά τό περί αυτών 
γεγραμμένον ήμερων κακών, τό σφών μύσος καί τον ακόλαστόν τροπον τής 
σώφρονος εκείνης καταψενδόμενοι καί έξήγειρεν ό Θεός κατ αυτών το πνεύμα 
τό άγιον παιδαρίου νεωτέρον, ώ άνομα Δανιήλ, έπανεσχησαν νύν εμοι σνκο- 

35 φάνται νεότεροι μή τήν ήλικίαν μόνον, άλλά καί τήν δυσσέβειαν, μάλλον δέ 
τήν άσέβειαν — αθεΐαν γάρ καί πολυθεΐαν εις τήν εκκλησίαν εϊσάγονσι καί 
τήν εαυτών τοιαύτην καινοτομίαν άναιδώς εμού καταψεύδονται — και έξήγει- 

ρεν ό Θεός κατ' αυτών τό πνεύμα τό άγιον γηραιών αγίων άρετή τε καί πολια 
τετελειωμένων, ϊν' ώσπερ έκει καί διά τού αντικειμένου δηλονότι τής τού 

40 Δανιήλ ηλικίας ή άντικειμένη κακία τών πονηρών γερόντων ηλεγχετο, οντω 

23-24 οί. Οοπ. 3. 30*34 Όαπ. δα. 

20 άγκρίστρω 8 24 έξηρτημένου Ρ 32 άκώλαατον 8 34 έμοί: ήμϊν Ρ 

19 προεστηκώς : Ιωάννης ΙΔ' ό Καλέκας οίκ. πτρχ. 
20 δέλεαρ: Π(3. Άναίρ. τοΰ προς τήν βασίλισσαν τοΰ Καλέκα γράμματος α συν- 

Θείζ τε καί περιθείς (ό πτρχ.) ώς άγκίστρφ δέλεαρ... \ καί τούς εν τοϊς βασιλείοις κλε- 

πτειν έντεϋθεν επιχειρών » ( ί. 159 ν * 160γ ). 
34 *35 συκοφάνται νεότεροι: Οί περί τον Άκίνδυνον, περί ων καί Δαυίδ Δισυ- 

πατος « ...ή νέων φύσις | τό τής εκείνου (Ακίνδυνου) φρατρίας πλεϊστον μέρος » ( στίχοι 
προς τούς Ακίνδυνου στίχους 8-9, εκδ. Κ. Βτοτνιιίη^, Βγζ3.ιιίΐοη 25, 26, 27, 

1955 - 1957, 723. 
36 πολυθεΐαν : Πβ. Παλαμά, Τριάδας ( = λόγους 'Τπέρ τών ίερώς ήσυχαζόντων ) 

III, 2,19, εκδ. ΜεγεηάοΓίί, II, 677,26-29 καί στίχους τοΰ Ακίνδυνου, ΡΟ 150. 

849 Β -850 Α. 
40 Δανιήλ : Προς τον Δανιήλ παραβάλλεται έν τη Αναιρέσει τής εγκυκλίου τοΰ 

Καλέκα (1345 ) καί ό νεαρός αύτοκράτωρ Ιωάννης Ε' α ον τό θειον Πνεύμα σόφισαν 
πάντων άρτίως καί τό πρεσβεϊον αύτφ χαρισάμενον κατά τον Δανιήλ κριτήν ποιεί καί 
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καί νυν διά τοϋ αντικειμένου τής των ίερωτάτων ηλικίας γερόντων, οι πλή¬ 

ρεις εΐσίν ήμερων τε και θείου Πνεύματος, τό δυασεβές των ήμϊν έπεμβαινόν- 

των εξελέγχηται νεωτέρων. ά γάρ και νϋν άντεγράφη προς τά τοϊς ίεροϊς 

γέρονσιν υπέρ ημών γεγραμμένα πρώην, τοις τοιούτοις νεωτέροις ενταύθα 

45 κρυφίως συνελθών ό πέμπων, αύτοίς έπέτρεψε καί πλάσαι τό δράμα καί συν- 

θεΐναι τό γράμμα. Σε τοίννν οϊμαι σπονδή πάαη λύειν τάς αυτόθι ρηθησο- 

ί. ΐ63ν μένας αν \ έστι παρ' ών ενστάσεις, άν γάρ τις φή «καί μην έστι τις καί γηραιός 

έν τοϊς κατα τον ιερομόναχου γράφονσι Γρηγορίον», φαίης άν αυτός προς 

αυτόν ετοιμοος «και τοις κατά Σωσάννης τηνικαϋτα λέγουσι γηραιοΐς πολλούς 

50 αν ίδοις συμφωνήσαντας νέους — έπίστενσε γάρ, φησίν, ή συναγωγή καί κατέ- 

κριναν την Σωσάνναν άποθανεΐν, έν δέ τή συναγωγή καί νέοι παρήσαν πάν¬ 

τως ,αλλ ό)σπερ εκεί τής των νέων απάτης οι γέροντες έξαρχοι, τον αυτόν 

νυνι τροπον κάν τις συναινή γέρων, άλλ3 οι νεώτεροι τής ψευδούς κατηγορίας 
έξάρχονσι», 

55 Τοις <5’ υπέρ ημών κεκινημένοις πατράσι πολιοϊς ώς αληθώς διατελονσι 

και την αρετήν καί τή κατά Χριστόν ηλικία προήκονσιν ερεΐν, οϊμαι, δοκι¬ 

μάσεις παλιν αυτός ως «τελείαν υμών καί τήν πράξιν ταντην δει γενέσθαι, 

θειότατοι και γαρ ον δεν υμών άτελ,ές — καί πολλω κρεΐσσον ήν μή άρξα- 

σθαι τοιοντον τίνος η αρξασθαι καί μή τε?*.ειώσαι, τους επηρεάζοντας τον 

00 ήμέτερον εκείνον οίονεί πως παροξύνοντας, άλλ’ ονκ άπείρξαντας. αλλιώς τε 

καί τό τέλος πέφυκεν ώς έπίπαν στέφανονν τάς άρχάς καί παρά του τέλους 

πας τις τεκμηριώσανε3 άν ταύτας ειπερ όγαθαί καί τών ήργμένων έκαστος έκ 

τον τέλους καθίσταται δήλως εϊτ άγαθώ είτε μή τοιοντφ κεκίνηται πν εν μάτι, 

τον μεντοι θειον Πνεύματος ατελές ονδέν δόμα' παν γάρ δώρημα τέλειον 

65 άνωθεν εστι κατα τον Αδελιψοθεον θεολογον. 0Υμών ονν ύπό τής νμϊν ένδιαι- 

τωμενης άγαπης, ταύτό δ3 είπεϊν, τον Θεού κεκινημένων εναγχος έπιμαρτυ- 

ρήσαι τώ άδελφω Γρηγορίφ καί δασχυρισαμένων έγγράφως είδέναι τά τε άλλα 

καί την τοϋ άνδρός ευσέβειαν ακριβώς καί τάς κεφαλιάς ετοίμους είναι θεΐναι 

τής νφ υμών εγνωσμένης καί μαρτυρονμένης αλήθειας ένεκεν, έπειδήπερ 

70 αντίγραφα νυν έδέξασθε καταμαρτυρούντο τον τήν συνηγορίαν ταντην παρ3 

ύμώ>ν δεδεγμένου και σαφώς οΐον υμών ψευδός είναι δεικννντα τον λόγον καί 

την γνώσιν άπατην, καί ταντα περί τής εύσεβείας, νομίσατε νυν ύμϊν παρά 

56 οί. ΚρΗ. 4,13. 64 1,17. 

43 και οπι. 3 46-47 ρηθισομένας Ρ 50 ϊδης 8 φησι Ρ 53 συναΐνεϊ ΟΡ 
55 δε Ρ 62 εΐργμένων Ρ 

παρ' ηλικίαν ού πρεσβυτέρων απλώς ανόμων, άλλα καί αρχιερέων άθέσμως δικαιονντων 

τον δυσσεβή (Άκίνδυνον ) καί τό δίκαιον από τον δεδικαιωμένου ( Παλαμά ) αΐρόν- 
των» (ί. 132ν). 

7 - 8 -1963 
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Θεόν δεδόσθαι τήν κρίσιν τώ Δανιήλ έκείνω παραπλησίως, έποφειλομένης ύμιν 

74 οτι μάλιστα τής προς εκείνον μιμήσεως, καί κυρίους υμάς άρτίως κατ3 εκεί- 

ε. ι64γ νον | γενέσθαι μή τον φάναι μόνον 'καθαροϊ πάντες ημείς οπο τής καταδίκης 

τον αδελφόν Γρηγορίον3, αλλά καί τον κατα τών αθετουντων εις τέλος ελέγ¬ 

χου καί τής κατά τον έλεγχον τούτον άναλόγον και προσηκουσης τώ πράγματι 

ψήφον, νομίσατε τον κινήσαντα τήν αρχήν αγάπης έγχαράξαι γραφάς εκείνον 

καί νυν κινεϊν συνάψαι τή κατ εκείνον αγάπη τής κατ εκείνον αλήθειας τήν 

80 παρρησίαν καί τό γε εις υμάς ήκον τρόπαιον στήσασθαι κατά τον ψεύδους 

περιφανές καί δείξαι τήν τής εύσεβείας ακρίβειαν επάνω τον καθ ημάς ιδρν- 

μένην 'Όρους μή δύνασθαι κρυβήναι κατά τήν τον Ευαγγελίου φωνήν». 

Εί γάρ φανείην αληθώς εγώ, πάτερ, τήν έμαντον δόξαν στήσαι ζητών, 

άλλα μή τήν άνωθεν παρά τοϋ Πνεύματος διά τών προφορών καί παρά Χρι- 

85 στον διά τών αποστόλων αυτόν καί τών μετ αντονς πάτερων αποκεκαλυμ- 

μένην καί κεκηρνγμένην καί παραδεδομενην ημϊν, ει τας περί αυτής αρτιως 

αμφισβητήσεις εγώ κινών, άλλα μή τοις έν προσχήματι τον καθ3 ημών λέγειν 

τά ακίνητα κινονσιν άνθεστηκώς, εί τών επί τούτοις γεγενημένων συνόδων 

καί τών επ' ανταϊς τόμων έκτος τι πρότερον ή καί μετά τούτους πεφρονη-^ 

90 κώς, εί μετά ταντα κινώ» αυτός, άλλ1 ούχί προς τους κινονντας αϋθις επί 

στηριγμφ τών προτέρων πάλαν άντιταττόμένος, ει συνόδους φενγων, άλλ 

ούχί μάλλον αυτός άκρίτως πάσχων καί συνόδους επικαλούμενος, εί θορυ¬ 

βώ» δλως, άλλ3 ούχί κατευνάζουν μάλλον τους θορύβους όπόση δύναμή καί 

μετ’ ειρήνης πόθων σαλενομένης ανθις τής αλήθειας τήν ϊδρνσιν, αυτός έμαν- 

95 τον καταψηφιοΰμαι τάς βαρντάτας ενθύνας. 3Αλλα τι ταντα και τα τοιαντα 

καταλέγω νυν; βουλοίμην άν έγωγε, μάλλον δέ καί εύξαίμην άν τών αγίων 

γερόντων τούς υπέρ ημών ένστήναι κεκινημένους ενταύθα παρείναι και κατά 

τον Δανιήλ εκείνον διαστήσαντας καί αύτούς τους κατ' έμοϋ λέγοντας έρωταν 

ιδία τών παρ έκάστου τούτων λεγομένων τήν δύναμιν τούτον γάρ ειπερ ήν 

100 τελεσθέντος, εί μή τοϊς επί Σωσάννη πονηρευομένοις παραπλησίως καί οι 

ί. ΐ64ν κατ' έμοϋ λέγοντές τε καί γράφοντες διαφωνούντες | άναπεφήνασι, μηδεμιάς^ 

άλλης έξετάσεως γενομένης εΐλόμην αν έμοϋ καταψηφίζεσθαι τούς κριτας. ο 

δέ καί τούτου μεΐζον, ώς ούδέ κατά συνθήκην συμφωνήσαι προς άλλήλονς 

82 ΜαΚίι. 5,14. 

80 ήμάς Ο 82 κριβήναι Α 86 κηρυγμένην Ρ 90 -92 προς τούς... άλλ' ον- 

ΐη πΐ3.Γ2·ι οηιϊδδο πάλιν Β 

78 τον κινήσαντα... γραφάς: Κατά τό παρελθόν, φαίνεται, ό Παλαμας είχε 

συστήσει είς τούς μοναχούς νά τον υποστηρίξουν 6ι* επιστολών. Τής αποστολής ομοις 

τών ανωτέρω μνημονευθέντων άγιορειτικών γραμμάτων δεν προηγήθη ιδιαιτέρα παρα- 

κλησις, ώς αυτός ό Π. πληροφορεί (προς Μακ. Α' 45-46). 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ' 23 
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δνναιντ' αν σχεδόν οι καθ' ημών μεμηνότες- οντω πας έκείνοις κατ' έμοϋ 

105 λογος λαμπρά τις εστι καί περιφανεστάτη συκοφαντία. 

Σόν ούν εστι κρίνειν, φιλοθεώτατε πάτερ, άρ' ον των δικαιότατων άν 

ήν υμάς φάναι προς τούς κατεξανισταμένονς των προς τον Βαρλαάμ ήμϊν 

είρημένων «τοϋτ' αυτό συκοφαντία περιφανής, τό του Παλαμά λέγειν Ιδία τα 

παρ αντοϋ προς αναιρεσιν τής τοϋ Βαρλαάμ είρημένα κακοδοξ ίας, τοντ’ αυτό 

110 καθ ημών εστιν αυτών καί πάντων των όρθοδόξως φρονονντων συν ήμϊν. καί 

τι λέγομεν ημάς αυτούς καί τούς έφ’ ημών δρθοτομονντας τον λόγον τής άλη- 

Θείας; εις γάρ αυτούς τούς απ' αίώνος αγίους ή διά τούτον τον ρήματος άνα- 

φερεται μεμψις' ει δσα εκείνοι προς τούς άντιταττομένονς είρήκεσαν μη τοϋ 

Ευαγγελίου έστί καί Χριστού τοϋ εν αντώ λαλοϋντος καί τοϋ την αρχήν άπο- 

115 καλυψαντος Πνεύματος, άλλ' αυτών άπλώς των κεχρημένων ύστερον, είπατε 

πώς ο Κύριος λεγει 'μή καλ,έσητε καθηγητήν επί τής γής' εις γάρ υμών 

καθηγητης ό Χριστός'; πάντως ώς τ ιών μετ’ εκείνον εκείνου πάντων τά εκεί¬ 

νον λεγόντων άτε σνμφωνούντων κατά διάνοιαν τοϊς εκείνον διδάγμασιν. οντω 

γάρ εις καθηγητής ώς μιας οϋσης τής κατ' ευσέβειαν διάνοιας, εϊ καί τά 

120 ρήματα τω πλήθει των γεγραμμένων ή τω φαινομένω τής λέξεως διενήνοχεν' 

ον γάρ εν ρήμασιν ήμϊν, άλλ' εν πράγμασιν ή ευσέβεια, τά τοϋ Παλαμά. τοί- 

νυν πώς ονκ έσται δεκτά τοϊς έκ παλαιού Θεολόγοις καί τω Θεώ των θεολό¬ 

γων όντα συνωδά, καί ταντα προς Βαρλαάμ καί Άκίνδννον σνγγεγραμμένα 

τούς κατά τής Θεόπνευστου λυττήσαντας Γραφής καί φρενοβλαβώς τήν τοϋ 

125 Θεοϋ θείαν χάριν εις κτίσμα κατασπώντας καί διχοτομοϋντας εις κτιστά καί 

ακτιστα την μιαν θεότητα και τον Παλαμάν ώς άκτιστον άνακηρύττοντα κατά 

111*112 ο£. II Τϊγπ. 2,15. 116-117 ο£. 23,10. 

104 δύναιτ' Ο ημών: εμοϋ Ο έμοΰ .· ήμών Ο 106 δικαιωτάτων Α 107 τών : 

τον Ρ 111 όρθοτομούντων Ρ 116 ήμών Α5 118 οΰτως Α03 120 πλήθη 8 

108 ιδία: άποκλεισπκώς. 

125 θειαν χαριν: Διά τήν τοϋ Βαρλαάμ κακοδοξίαν περί κτιστής θείας χάριτος 

βλ. Άγιορ. τόμον, ΡΟ 150, 1228 ϋ - 1232 Α καί Τριάδας III, 1, 3, εκδ. Μεγβη- 

ί1°Γίί; 1\' 561>17'27· Χαραχτηριστική είναι καί ή έξης μαρτυρία τοϋ Παλαμά: 

« Τις ονν ή άντιλογία ήμών καί τον Βαρλαάμ ; οτι τήν θεοποιόν ταύτην χάριν καί τήν 

δωρεάν τοϋ άγιου Πνεύματος, ήν καί θεότητα οί άγιοι όνομάζονσιν, ημείς μέν όμοφώ- 

νως τοϊς άγιοις άκτιστον είναι φαμεν, ώς τούς καταξιονμένους ένονσαν τω (Θεω) και 

οϋτω θεονργοϋσαν, άλλ' ονκ αυτήν τοϋ Θεοϋ χωριζομένην ο δέ Βαρλαάμ κτιστήν είναι 

φρενοίβλαβώς φησιν άποσχίζων ταύτην δνσσεβώς τής άκτιστου θεότητος )> ( Λόγος δια- 

σαφών...,, κώδ. μονής Διονυσίου 194 ( νΰν 306), φφ. 2β - 3α ). Αί εσφαλμένοι περί 

χάριτος αντιλήψεις τοϋ Ακίνδυνου ( ότέ μέν ώς κτιστής, ότέ δέ ώς αυτής τής ουσίας 

τοϋ Θεοϋ) άνασκευάζονται έν τφ γ' αντιρρητικού τοϋ Π. προς αυτόν ( Ρατίδ ζτ 
1238, ίί. 107γ-108γ). 
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πάντα τήν μίαν θεότητα διθεΐτην άποκαλοϋντας, ως και Ευνομιος τριθειτην 

ί. ΐδδΓ έκάλει τον μέγαν Βασίλειον άκτιστον καί κατά | τάς τρεις υποστάσεις άνακη- 

ρύξαντα τον ένα Θεόν ς Τά τοϋ Παλαμά τοινυν ον δεχεσθε, φάτε και πώς 

130 ούκ άποβάλλεσθε φανερώς τά ήμέτερα; ονχί τόμος έστίν άγιορειτικός τή τοϋ 

σεβασμιωτάτου πρώτου καί ταϊς ήμετέραις υπογεγραμμένος χερσιν; ει ο 

Παλαμάς τω τόμω τού τφ κατά πάνθ' ομόλογός εστι και υπέρ αυτοϋ λεγει 

ώσπεροϋν λέγει — καί γάρ αυτός εγώ, πάτερ, τήν έσχάτην έμαυτοϋ καταψη- 

φιοϋμαι δίκην, εϊ τι φανείην έκτος τής εκείνον διανοίας καί τής τών άγιων 

135 φθεγγόμενος —, έπεί τοινυν ό Παλαμάς τα τοϋ τομον φησι, τα ημετερα φανε¬ 

ρώς φησι» προς τούς άντιγράψαντας λέγειν αν ήν ανθις τους πατέρας χρεών 

«καί οστις άποσείεται τά εκείνου, τά ήμέτερα φανερούς αποσειεται και κλε- 

πτειν ήμάς πειράται καθ' ήμών γράφων, το τοϋ Παλαμά δολιως υποβαλλό¬ 

μενος δνομα, καί άπλώς πάσα ή περί τούτων προς αυτόν λοιδορία τε καί έπή- 

140 ρεια προς ήμάς άναφέρεται. καί τί λέγομεν ήμάς αυτούς ; προς γάρ αυτούς 

άνατείνεται τούς αγίους καί τον τών άγιων Θεόν, ών ήμεϊς εν τω τομφ τας 

φωνάς ένεγράψαμεν καί τά τή ενσεβεϊ καί άνεπιθολώτω διανοία τούτων 

επόμενα. 
»Καλώς άρα προς αυτόν τον μέγαν δοϋκα τον άνδρός ένεκεν υπέρ ού 

145 καί ό λόγος και τής ανεπίληπτου ενσεβείας χάριν έγράφομεν φοβήθητε καν 

αυτό τό κρίμα τον Θεον', καίτοι τούτους τούς λόγους καί μηδεμιάς επί τοϊς 

τοιούτοις συνόδου γεγενημένης εικότως είρήκειμεν αν. νΰν δέ δύο συνόδων 

σνγκεκροτημενών μεγίστων και έπ αυτών παρρησία, κατα μεν τ?]ν πρωτην 

δνσσεβοϋς άναπεφηνότος τον καλαβροϋ Βαρλααμ, κατα δε την δεντεραν τον 

150 πριλλοπηνοϋ ’Ακινδύνου, τον δέ ίερομονάχου Γρηγορίου μή μονον ευσεβέστα¬ 

του χάριτι Χρίστον, αλλά καί τής ενσεβείας ώς αληθώς νπερμάχον, καθάπερ 

παρά πάντων τών έκεϊ παρατνχόντων πανταχοϋ μαρτνρεϊται και παρ ημϊν 

γάρ είσι νϋν οϊ παρήσαν έκεϊ τηνικαϋτα —, πώς ανθις νϋν και ποθεν ο Πα¬ 

λαμάς άναπέφηνε δνσσεβής καί παρά τούτο φυλακής άξιος; Αλλα φάτε, 

155 μάλλον δέ γεγράφατε μή κυρωθήναι καί άπερ έλεγεν ό Παλαμάς, άλλ' έξε- 

130 έστί Ρ 131 νπογεγραμμέναις Ο 135 - 137 τά ήμέτερα φανερώς... τά εκεί¬ 

νου οπι. 8 136 αν οηι.Ο 144 δούκαν Ο 147 είρήκαμεν Ρ 150 μή : ού Β 

151 ενσεβείας : άληθείας Β 

127 - 128 Εύνόμιος... Βασίλειον: ΡΟ 31, 1488- 1496. *Η ιδία αναδρομή εις τον 

Μ. Βασίλειον καί έν Γ' επιστολή τοϋ Παλαμά προς Άκίνδυνον, έκδ. Μβγεηάοτ£ί, 

Θεολογία ΚΔ', 1953, 569,1-4. 
131 πρώτου : Ισαάκ, περί ού ό Μ ε γ εηάοτίί, ΙηΠοΟηοΙΐοη..., 74, σημ. 32. 

150 πριλλοπηνοϋ : Σχετικως προς τήν καταγωγήν τοϋ Ακίνδυνου γράφει^ αλλα¬ 

χού 5 Παλαμάς « ουδέ τήν έκ παιδός πλάσιν άποβαλών, ήν έκ τοϋ γένους καί τών κατά 

Μυσούς πατρίων ήκει φερόμενος » ( Άναίρ. τοϋ γρ. τοϋ Αντιοχ., ί. 146ν). 

154 - 156 Άλλα φατέ... Βαρλαάμ: Κοινή πρόφασις τών άντιπαλαμιτών άναπτυσ- 
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ί- Ι65ν λεγχθήναι καί | άποβεβλήσθαι μόνον απερ ελεγεν ό Βαρλαάμ, φεϋ τον ρήματος, 

πως αν τις &ν ένέγκαι τον άλογον τούτον λόγον ; όντως τής 'Ακίνδυνου παρα¬ 

φροσύνης τά τοιαϋτα ρήματα* κατάδηλος γάρ εστιν ονδεις άλλος, άλΧ εκείνος 

αυτός τά τοιαϋθ’ υποβαλλόμενος και φθεγγόμενος. τί γάρ άσννετώτερον τον 

160 λεγειν ώς υπέρ εύσεβεέας άντιλεγόντων άλλήλοις δυοϊν επί δικαζούσης συνόδου 

καί τον ένός δνσσεβοϋς άναπεφηνότος, άτερος 6 κατ' έκείνον τό κράτος άράμε- 

νος ούκ άναπέφηνεν εύσεβής, καθό τήν νικώσαν άπηνέγκατο ψήφον ; πώς γάρ 

ονκ άντικεισεται ή άντίφασις ; ή πώς συν αληθεύσει τε και συμψεύσεται, ά τών 

αδυνατών εστί,· τής γάρ άντιφάσεως εΐ τό έτερον όυσσεβές, ευσεβές εξ ανάγκης 

165 το έτερον, και ταϋτ' ήν χρεία λεγειν, εί μη συνοδικός επί ταϊς συνόδοις έκεί- 

ναιςπροέβη τόμος καί τοϊς έπειτα τάς ψήφους όπαγγέλλων σαφείς· έπεί δέ 

μετά τό γενέσθαι μή μόνον τήν επί τόν Βαρλαάμ εκείνον σύνοδον, αλλά καί 

τήν επί τόν Άκίνδννον τόμος έγράφη καί ύπεγράφη τή τε πατριαρχική καί 

ταις άλλαις τών αρχιερέων ίεραϊς χερσί, δι} ού καταδικάζεται μέν δ Βαρλαάμ 

170 ωςκακοδόξως φρονήσας καί βλασφήμως καί έπισφαλώς έπιβαλών ταϊς τών 

αγιοιν γραφαις,' δικαιούται δέ ό Παλαμας μετά πάντων τών όμοφρονούντων 

ώς εύσεβώς καί ασφαλώς ταύταις έπιβαλόντες καί ταϊς τών άγιων έξηγήσεσί 

τε και παραδόσεσιν έμμένοντες — διό καί άπεδείχθησαν τής κατ αυτών τον 

Βαρλαάμ κατηγορίας ανώτεροι, καθάπερ επί λέξεως έκεϊ κεϊται —, τις ετ’ άν 

175 εχοι λεγειν εύσεβεϊν βουλόμενος μή τό κύρος έχειν τά τοϋ Ιερό μονάχου Πα- 

λαμα Γρηγορών τοϋ στέργοντος καί έμμένοντος ταϊς πατρικαϊς έξηγήσεσί καί 

παραδόσεσιςπώςΓ άπεδείχθη τής ύπό Βαρλαάμ δ Παλαμας κατηγορίας 

ανώτερος, ούπερ όνομαστί κατηγόρησεν εκείνος, ώς αυτός έμαρτύρησες δ 

τόμος, ει μη εξήτασται και άναπέφηνεν ; Άλλ' ον προήνεγκε ταύτην δ Βαρ- 

180 λαάμ. Καί πώς άν τον Παλαμά κατηγόρησεν ; Αλλά προενεγκών παρά 

τοϊς άρχειν λαχοϋσιν ούχ ενρε χώραν. Καί πώς δ Παλαμας μετεπέμφθη 

πόρρωθεν ώς έγκαλονμένος; Άλλ' έλθόντος καί καταστάντος επί τής σννα- 

ί. 166γ γειρόμενης επίτηδες συνόδου, ό | Βαρλαάμ έαυτον καταγνούς, ώς καί τοϋθ' δ 

τόμος φησίν, όντικαταστήναι τούτω καί εις λόγους έλθεΐν ούκ επείθετο. 

160 όυεϊν Ρ 166 άπαγγέλων Α03 170 έπιβαλλών Ρ 174 άν έτ’ Β 177 τής : 

τοϊς 8 179 έξίτασται 3 προήνεγκεν 3 180 παρά οηι. Ρ 183 καταγνούς έαυ¬ 

τον 8 184 έλθεΐν εις λόγους 8 

σομενη έν τή πατριαρχική Εξηγήσει τοΰ τόμου τοΰ 1341, ΡΟ 150, 900 Β - 901 Α. 

Παρόμοια ισχυρίζεται καί ό Ν. Γρηγορας ομίλων περί τής συνόδου τοϋ Ιουνίου 
1341 (I, 557,19 - 559,12). 

169- 174 δι' ού... άνώτεροι: ΡΟ· 151, 6910. 

179 -181 Η διάδοσις οτι ό Βαρλαάμ δέν έγένετο δεκτός είς κατηγορίαν { Εγκύ¬ 

κλιος Καλέκα, ΡΟ 150, 892 Β ) άνασκευάζεται και Ιν τή Αναιρέσει τής Εγκυκλίου 

τοϋ Καλέκα, ί. 134ν καί τοϋ προς τήν βασίλισσαν τοΰ αύτοϋ πτρχ, γράμματος, ί. 156τ. 
183-184 έαντοϋ... επείθετο: ΡΟ 151, 681 Α. 
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185 Ναι, άλλ' ήκει ταύτης συνειλεγμένηζ ευθύς, είπέ τε όσα είπε και ά κατ αυτού 

τότ είχε γράψας προυβάλετο λήμματα και ην προτερον κατ αύτοϋ σννεγρα- 

ψατο κατηγορίαν είς έπήκοον άνεγνιοσθη πάσι, καθαπερ ο τομος και τούτο 

μαρτνρει' φΐ]σί γάρ 'προεκομίαθησαν επί τοϋ μέσον άς ο Βαρλααμ φ>θασα± 

έποιήσατο αναφοράς κατά τών μοναχών , έν αις ήν μαλιστα κατηγορών, ώς 
190 ανωτέρω εϊρηται, τοΰ τιμιωτάτον ιερό μονάχον κυρ Γρηγορίου τοϋ Παλαμά. 

τί ούν ο Παλαμας ούτος ; άρ' ονκ άπολελόγηται προς τήν κατ αύτοϋ καί 

τών συν αντώ κατηγορίαν ταύτην ; ή άπολελόγηται μεν, άλλ' ούκ ασφαλώς 

ούδέ ϊκανώς ονδ' ώς τών εγκλημάτων άπολελνσθαι καί τους αντώ συμφωνούν- 

τας άποφήναι πόσης μέμψεως νπερτέρους; καί πώς άπεδείχθησαν οι μοναχοί 

195 τής κατηγορίας ανώτεροι, ώς αυτός μεμαρτύρηκεν δ τόμος, δς ονδ' αυτό 

παρήκε καταστήσαι δήλον, ότι καί άπολελόγηται και προσηκοντως έεπολ.ελο- 

γηται προτραπείς ; προστίθησι γάρ (καί άναγνωσθεισών τών τοιούτοον άναφο- 

ρών προετράπη ό διαληφθείς ιερομόναχος κυρ Γρηγόριος ο Παλαμας τήν έπ. 

ανταϊς ποιήσασθαι απολογίαν ώς αύτοϋ μάλιστα καθαπτομέναις, οστις καί 

200 είπών έν προοιμίου λόγω καί άπολογησάμενος όσα εικος, έπειτα διηγησατο 

καί ώς έπισυνέβη τά τής αυτών διαφοράς, προτέρον τον αύτοϋ Βαρλαάμ συγ- 

γραψαμένου καί κατηγορήσαντος αυτών άπερ άνωτερω εϊρηται και εναντία 

τοϊς τών πατέρων θείοις λόγοις, ώς άπεδείχθη, εκθεμενον και ως έξ αναγκης 

καί αύτός προς τήν απολογίαν καί άντίρρησιν κεκίνηται’. που εϊσιν <η τω 
205 Παλαμά μέμψιν ώς άρξαντι προσάπτοντας; άκονέτωσαν τον τόμον δεικνύντος^ 

τόν Βαρλαάμ προτερον καί κατηγορήσαντα καί συγγραψάμενον. που εϊσιν οι 

καί τά τον Βαρλαάμ δόγματα περιέποντες ώς ασφαλή καί τόν τόμον στεργειν 

λέγοντες ; όράτωσαν επ' αύτοϋ τοϋ τόμον γεγραμμένον ώς άπεδείχθη τάναντια 

209 τοϊς τών πατέρων λόγοις εκθέμενος δ Βαρλ.ααμ' διο και ο Παλ.αμάς εξ αναγ- 

ί. ΐ66ν κης | κεκίνηται προς τήν εκθεσιν τής άντιρρήσεως. που εϊσιν οι τά του Πα-~ 

λαμά μή κεκνρώσθαι λέγοντες καί καινά νομίζοντας ; μανθανετωσαν έξ αύτοϋ 

τοϋ τόμου μαρτυροϋντος ώς άναγκαίως προς άντίρρησιν τής υπό Βαρλαάμ 

έκτεθειμένης δνσσεβείας κεκίνηται καί προσηκοντως άπολελόγηται καί, καθά¬ 

περ άνωτερω εϊρηται, (τή Γραφή καί ταϊς παραδόσεσι τών αγίων ημών πάτε¬ 

ρά ρων έμμένων άποδέδεικταΓ καί τοίννν ο τά τούτον τολμήσας άκυροϋν δήλος 

έσται τά τών άγιων άκυρων. 

ηΤί δέ καί τοντφ γέγονε καί δέδοται κατέχειν προς δικαίωσιν ο τόμος, 

190 κνροϋ 3 198 ιερομόναχος οτα.Ο κϋρις 03 201-202 συγγραψαμμενον 3 

210 κεκίνηκε Ο 211 κενά Ρ 212 τήν ροδί προς αάά. Ο τον ροδί νπό αάό.3 

188 - 189 προεκομίσθησαν... μοναχών : Αυτόθι, 682 Β· 

197 - 204 και άναγνωσθεισών... κεκίνηται; Αυτόθι, 682 Ο. 

208 -209 ώς άπεδείχθη... Βαρλαάμ: Αυτόθι, 682 0. 
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£ί μη τοντον υπάρχει δίκαιων και των υπό τον Βαρλαάμ κεκινημένων άπαλ- 

λαττων εγκλημάτων; άλλΑ περί τον θείου φωτός και τής ΐερας προσευχής έστι, 

220 φησίν, ό τόμος μόνων, περί ονδενός δέ έτερον, ταϋτα λέγειν έδει προς τους 

ουκ έχοντας ώτά τε και οφθαλμούς" καί γάρ ονδέν των υπό τον Βαρλαάμ 

είρημενών ο μη τω σννοδικω τόμω, συνεπτυγμένους μέντοι, σνμπεριείληπται. 

αλλά καί μετά τό τον Παλαμάν επί τοϊς κατ' αυτόν καί των άλλ,ων μοναχών 

υπο τον Βαρλ,αάμ έγγράφως άνενηνεγμένοις άπολ,ογήσασθαι τά είκότα, καθά- 

225 περ φησίν 6 τόμος, ο περί του φωτός έκδηλότερον προτέθειται λόγος, προς 

δε τοντοις τις ουκ οϊδε των νουν εχόντων ώς καί χωρίς τον τάλλια των εν τω 

τομω γεγραμμένων ζητεϊν αυτός ο περί τον φωτός λόγος τά πάντα σνμπερι- 

βάλλει καί πάντες ΐσασιν οι τής νποθέσεως έπιγνώμονές ταύτης περί τον 

φωτός μόνον καί τής ίεράς προσευχής τω Παλαμα προς τον Βαρλαάμ γεγο- 

230 νεναι την ενστασιν' ά γάρ ο Βαρλαά.μ προς μέμψιν άκτιστα πολ,λά φησι καί 

ην συναγειν οϊεται διθείαν, έκ τών είρη μενών περί τον φωτός τούτου τοϊς 

αγιοις πατρασι σννήγαγεν άφρόνως, τον Παλαμά κεχρημένον τοντοις καλώς, 

περί τον θειον τοιννν φωτός ό πας τω Παλαμα λ.όγος, ώς εις τούτο τον Βαρ- 

λααμ βλασφημονντος, τά δ’ άλλ,α τής έρεσχελίας άμα καί τής δυστροπίας τών 

235 άντιλεγόντων έστίν έκτρεπόντων τον λόγον εις τά δύσληπτα τών επομένου, 

ιν> εντεύθεν δύνωνται μάλλον κλέπτειν καί παρόγειν τούς πολλούς καί σνκο- 

ί. ι67γ φάντουντες και ψευδόμενοι λανθάνειν. *Επεί δέ καί 'φώς ή παρα δειχθεϊσα 

θεότης επί τον ορούς τοϊς μαθηταϊς3 κατά τόν Θεολόγον Γρήγορων, πώς περί 

τον φωτός ή ψήφος τή σννόδω γέγονεν, άλλ’ ον περί θεότητος; τον γε μην 

240 Θειον τούτον φωτός άναπεφηνότος άκτιστου καί σννοδικώς, εί καί μή φνσις 

εστιν, ως καί ό συνοδικός διδάσκει τόμος — 'εί γάρ καί προς τοσοντο, φησί, 

θεωρίας νψος ανεδραμον εν Θαβώρ οϊ τω } Ιησού ανναναβάντες, χάριν καί 

δόξαν ειδον Θείαν, άλλ' ον την φύσιν αυτήν την χορηγούσαν την χάριν* —, 

του φωτός τοντον τοιννν άκτιστου δεδειγμένου συναποδέδεικται πάντως οτι 

220 μόνον Ρ 222 συνετιτιγμένως 3 223 τό οιη. Ο 224 άπολογίσασθαι 3 

238 έπί: τοϊς 8 239 γε: τε (τ &η£ε ε ίη&ηυ αΐίει^ 3άάΐίο) Ρ 240 τούτου θείου 3 
εί μή καί Ρ 242 σνναβάντες 3 244 ανναποδέκται 8 

219 - 220 περί τον Θείου... έτέρου : Εκδοχή εκτιΦεμένη εν τή πατριαρχική Εξη¬ 
γήσει του τόμου, ΡΟ 150, 900 Β-903 Β. 

223 - 225 αλλά καί μετά... λόγος: ΡΟ 151, 682 Ο κέξ. 

231 διθεΐαν : Πβ. Δαυίδ Δισυπάτου α Ιστορίαν διά βραχέων όπως την αρχήν συΐ’έ- 

στη ή κατά τόν Βαρλαάμ καί Άκίνόννον πονηρά αϊρεσις», έ'κδ, Ε. Ο 3 η ά αΐ, ΟΟΡ, 
τ. XV, 1949, 118. 

237 - 238 φώς... μαθηταϊς : ΡΟ 36, 365 Α. 
241 -243 εϊ γάρ... χάριν: ΡΟ 151, 688 0 

ΓΒηγο8ίου Παλαμά, Τέσααοες ίκωχοΐώ πςός άγιον "Οθος 
359 

ΧΖ ΧΧΧΤΧΧ * - « * η** 
< / Λττό τών έτι καί νυν από στόματός αντον λόγων, ει και οο,.φ 
εικνυται έτέοων υποβάλλει τό δόγμα, προς δέ και <>πο 

λέγε* αΜν άκτιστου, θεότητας κατήγορων έστιν, όν,εντο 

τητα Θεού Ιδόντων καί παθόντων κατά τον επωννμον τη; θεολογία; Ιρη 
Ζν- έπεί τοιννν καί ό Ακίνδυνος κτιστόν λίγων πολλαχοθεν όείκνντα 

τοϊς άποσζόλο,ς έν Θαβώρ έωραμένον άπορρή™; φ<σς,™<^ 

265 τούτο ναρ -> ™ ^ όΖΧ4 Θεού 
αίαν, ίπειδήπερ ον δώρισται τον πληρώματα, της,γω_ 

" ΐϊχύίά :: 

ζζζζζζ ζχχχχζ *- 

24Β^εΓρδ 250 οί, ο». 5 252^ καί* οη, 3 253 ϋ»αι ΑΟΡ8 

256 σνμμίστων Ο ( συμμόατων ΑΡ3 ) παρρησιέστερον 8 262 πολλαχύθεν : πανταχ - 

θεν Ο *263 τούτο Ο 

24^ρΤ^ ***** «Μ' Πβ- τδ δοξαστικόν τών αποστίχον του έοπε- 

ρινοϋ τής Ζ' Αύγουστου. / Τοιάδας I 3, 23, εκδ. Μεγεηάοτίί, I, 
245- 246 καν υπερεχη... φνσις·· Πρ. ίριαοας , 

καί την αυτόθι σημ. του έκδοτου Μ ε γ 6 η Μεν I, 165,π -167,21 
259 - 261 θεότητα... παθόντων: Τριάδες I, 3, 26, εκδ. Μ ε γ. ι, 

καί III, 1, 12, δ*δ. Μεγ· Π, 581 -583,«. 
261 - 262 Γρήγορων : ΡΟ, 36, 29 Α. 
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μι ψύαις ονκ εστι τούτον δε, και ταντα μαθητήν νπηργμένον φανερώς του 

παρρησία, προτερον επ’ Ιση δυασεβεία καταδεδεκασμένον καί αετ’ εκείνον ώς 

εκείνος επι συνόδου μεγάλης έξεληλεγμίναν, πάσης άδειας τνγχάνειν άξιοϋτε 

νυν σνγκοοτονντες πάστ, δυνάμει καί ταϊς έγγράφοις αύτοϋ λογολεαχίαες μεγά- 

<5 Ιων και πολλών δυσσεβειών πεπληροψ,έναις οΰσαις; πώς δέ τούτον αυτόν 

κατα του ιερομονάχου Γρηγορίου πάλιν παρεδέξασθε τοιαϋτα λέγειν; Τά 

ό ιτι παντας ίκπλήξαι δυνάμενον, δη καί μετά τήν Ιπϊ τάν Άκίνδυνον 

εκείνην σύνοδον ό συνοδικός τόμος γεγραμμένος εκφωνεί φρικωδέστατον 

αφοριαμονκαιαποκηρΰττει καί υποκύπτει παντός τον χριστιανικού πληρώμα¬ 

τος ταυτο δ ειπειν, οτι αναθεματίζει τόν τολμήσοντα πάλιν, δστις άν εϊη, τον 

Παλαμα και, τών σνμφωνούντων αύτφ κατηγορείς ή δλως καθάπτεσθαι έφ’ 

5 ° Β^λα^ ™ »όκ άλλος, άλλ' αύτός δ Ακίνδυνος, οϋ μετά τήν κρίσιν 

V ^αντη γέγονεν αποφασις, κατηγορεί πάλιν έφ’ 01ς καί προτερον αυτού τού 

Παλαμα και ύμας έχει δεχόμενους αυτόν καί τά αύτά συν αύτψ κατηγορούν- 

' τας του αλαμα και χωρίς οίασοϋν έξετάσεως ειρκτή πολνετεί παραδόντας 

ινα τοντου πασιν ως καταδικασθέντος δήθεν καθειργμένου φαινομένου, δόξω- 

σιν αλήθευε» οι, ονκοφάνται, άμα δέ καί δύνωνται πείθειν καί παράγειν τούς 

πλειους, ως εκείνου μή παρόντος μηδ' απολογούμενου, καί ταΰτα προ τής 

εμφύλιον στάσεως καί, τού πρός τόν Παλαμαν ύμών ονκ ία μεν δθεν δήποτε 

, Ι γαρ θα^1τέτί1έγ^^~οχεδάν μηδέ γρύζειν 
<■ « Ακίνδυνου | παρρησία τολμώντας, άλλ’ ύπ’ αισχύνης καταδυομένου καί τών 

ανθρώπων τους τας συνόδους έκείνας είδότας έκτρεπομένου. 

. “ΚΙά/ήν άτι διά τό τούς συκοφάντας ίσχνσαι μάλλον εκείνον καθείρίατε 

και παρ υμών αυτών καθίσταται φανερόν καί γάρ ώς λαλούντά φάτε καθεΐρ- 

295 ξαι τον άνθρωπον, ελευθεροστομείν δέ τοίς αύτόν σνκοφαντεϊν ήρημένοις έφψ 

κατε και γλωττη καί γράμμασιν, ώσπερανεί κατηγοροϋντα μέν έξήν πααι 

τροποις και πρός πάντας λαλεΐν, απολογούμενον δέ λαλείν μηδένα μηδενί 

κατα μηδενα τροπον έξην, ,άλλά θόρυβός, φησιν ,άκαίρως συνέβαινε καί διά 

τούτο τούτον καθείρξαμεν,. καί πώς ού καθείρίατε τόν μετά τον δνσσεβώς 

λεγε,ν και του θόρυβόν γινόμενον αίτιον, άλλα τόν έκτός κατ’ αμφω τής 

αίτιας υπάρχοντά ; καί ά συνοδικός γάρ τόμος τόν Βαρλαάμ παραοτήσας είναι 

τονκεκινηκοχα, και προτερον συγγεγραφότα καί τοίς θείοις λογίοις έναντίως 

εικότως κατ αυτόν τους άποτρέποντας περί δογμάτων κινεΐν προήγαγε κανό- 

279 άφορισμόν ; ΡΟ 151, 691 Ώ - 692 Α. 
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νας. τοϋτο δή και αυτός ό τόμος δεικννς ' επίτρεψε, φησιν, ή μετριότης ημών 

905 άναγνωσθήναι εις επήκοον πάντων τους ιερούς και θείους κανόνας, δι' ών 

(ίπηγόρενται και ονδαμώς παρακεγώρηται μη μόνον τοίς κατά τόν Βαρλαάμ. 

ά?.λά και τοίς άλλοις πάσι μηδέν τι περί δογμάτων κινεΐν καί τοίς άλλοις 

εντεύθεν πάντως ανάγκην έπιτιΟέναι περί τοιουτων άπολογεΐσΟαι'. νΰν δ’ έκεΙ¬ 

Ο εν μεταλαβόντες τους αυτούς κανόνα; υμείς χρήσθε κατά τοϋ τήν ανάγκην 

310 τής απολογίας νποστάντος, δς αναγκαίους κεκίνηται πρός τήν άντίρρησιν και 

προσηκόντο>ς άπολελόγηται στέργων και εμμενών ταϊς τών θείων πατέρων 

έξηγήσεσι και παραδόσεσιν, ώς αυτός ό τόμος και ταντα μαρτύρων έστιν, δς 

και τελευτών πάλιν μετά τό φρικώδεσιν άφυρισμοϊς νποβαλεΐν και τών Χρι¬ 

στιανών έκκόψαι τους ανΟις τυλμήσοντας τον ΓίαΡ.αμά κατηγορεϊν έφ' οίς ό 

315 Βαρλαάμ μετά πνευματικής έπιτιμήαεως παραγγέλλ.ει μηδένα δογματίζειν εις 

τό έξης κινονντα περί τούτων ή άλλων δογμάτων, υμείς δ* αποδεχόμενοι τους 

ι. ιοδν αϋθις κινοϋντας νυν, μάλλον δέ μηδέ μετά τούς άφορισμούς εκείνους | πεπαν- 

μένονς, αλλά κατά τοϋ αύτοϋ τά αυτά δνσσεβώς και άναιδώς προβαλλόμενους 

πάλιν, τόν διά τής αυτής ενσεβείας πάλιν άναγκαίως, εί μή δι αυτήν τήν 

320 ευσέβειαν, δι' εαυτόν γοΰν πρός τούς αυτούς πάλιν άντιταττόμενον έξουθενεϊτε 

καί άπείογετε καί φρουρά ϊς κατακλείετε τό Οορνβε ΐν καί διδάσκειν έθέλειν 

προφάσιζαμενοι, καί ταντα τοσοϋτον άπέχοντα τοϋ διδασκαλικόν τι μεταδιώ- 

κειν αξίωμα καί τοσοϋτον όντα τών παρά τον Ά κινδύνου κατ' αύτοϋ λεγο¬ 

μένων όνώτερον, ώς καί μετά τήν επ' εκείνοι σύνοδον κοινή παρ' υμών εις 

325 τούτο ψηφίσαμένων αύτιη’ λίαν παρακαλονμενυν, μάλλ.ον δέ καί λίαν έίναγκα- 

ζόμενον μηδαμώς προελέσθαι δέξασθαί τι τυιοντον. 

»Τί δ' άν έχοι καί κοινόν ή απολογία πρός τοιαύτην διδασκαλίαν καί 

τό Βορυβεΐν βούλεσθαι πρός τό ανάγκην νφίστασΟαι μή σιγάν, καί ταντα τόν 

επ' ενσεβεία κατηγορούμενον; τις δ' ονκ οιδε καί χωρίς τής εγγεγραμμένης 

330 τω τυμω συνοδικής άποφάσεως ώ; ο κατήγορων, καί ταντα μετά τήν κρίσιν 

αύ καί τήν έγγραφον ψήφον, οδτος τοϋ θορύβου καθέστηκεν αίτιος, καν ό 

κατηγορούμενος αϋθις άπολυγήται, καί τής απολογίας ο κατήγορων έστιν 

αίτιώτατος; πώς δέ το μέν κατηγορεϊν τόν VIκίνδυνον εύκαιρον καί άθόρνβον, 

καί ταϋτ ού λέγοντα μόνον, άλλα καί γοάφοντα, τό δ' άπολογεϊσθαι τόν 11α- 

305 έπίκοον 8 309 ματαλαβόντες Λ χρήσθαι ΒΟ τον κατά Ρ 310 άπο- 

ατάνΓος Ρ 327 καί1 οτπ Ρ 328 βούλεσθε 8 332 άπο/.ογεΐται 08 334 καί2 οτη.δ 

304 -308 επέτρεφε... άπολογεϊσθαι: ΡΟ 151, 681 Β* Ο- 

312-316 δς καί τελευτών... δογμάτων: ΡΟ 151, 691ϋ-692 Β. 

324 -326 ώς καί μετά... τοιοϋτον: Υπαινίσσεται τήν ανεπιτυχή προσπάθειαν 

τοΰ Καλέκα όπως τόν πείσχι νά χειροτονηθή μητροπολίτης Μονεμβασίας (τοΰ έπεφύ- 

λαξεν έν τουιοις δι’ άργότερον τήν μητρ. Θεσσαλονίκης), Άναίρ. τής εγκυκλίου τοϋ 

Καλέκα, ίί. 140ν - 141γ· πβ. πρός άγιορ. 43 -44. 



362 Σταύρου I. Κουρούση 

335 λαμάν ή λόγοίζ ή γράμμασι θορυβώδες καί άκαιρον; πώς δέ προ μεν τής 
συνοδικής κρίσεως αντιλόγων τοϊς κατηγορονσιν ο Παλαμάς ανεύθυνος ήν, 

μετά δε τό συνοδική κρίσει τήν δικαιονσαν άπενέγκασθαι τον ΪΙαλαμάν ψήφον, 

ότι τοις καταδικασθεΐσιν αύθις άναισχνντοϋσι κατηγορεϊν απολογείται πάλιν 
αυτός, υπεύθυνος εσται; καί ό συνοδικός γάρ τόμος τοϊς περί τοιούτων αϋθις 

340 κινοϋσι δογματίζειν 'έπιτετίμηκεν, σλλ' ούχί τοϊς άναγκαίως οπολογ ουμόνοις 
προς τούς αύθις κινοϋντας καί κατηγοροϋντας αντών' τό γάρ τον άπολογού- 

μενον έπέχειν βία, και ταϋτα περί ενσεβείας, πώς ούκ έσχύτης αδικίας έστι] 

καίτοι ώς καί από τών νμετέρων γραμμάτων καί από τών πραγμάτων αυτών 

344 τοϊς πάσίν έστι κατάδηλον, ό Παλαμάς καί τήν διά στόματος απολογίαν έκπέ- 

ί. 3 69γ φεύγε νυν ώς μή κατά [ καιρόν ονσαν μηδ' άτάκτου θορύβου χωρίς* εκ γάρ 
τών τής * Ηράκλειας άοικήτων μερών ύμεϊς έπανηγάγετε τούτον βία καί κατε- 

κλείσατε. άλλά καί προ του τά μέρη τής "Ηράκλειας τούς θορύβους φεύγων 
καταλιαβεϊν, τής πόλεως έκτος εν ταΐς περί αυτήν έρημίαις διέτριβεν, ώς καί 
υμάς ότε λέγετε καλεϊν αυτόν έπί σύνοδον μηδαμώς εύρεϊν δυνηθήναι». μαν- 

350 θάνω γάρ, σεβάσμιε πάτερ, καί τούτο γραφήναι κατ' εμού πρός υμάς, ότι 
κληθείς επί τήν σύνοδον έπί τήν "Ηράκλειον ώχόμην φεύγων’ άλλ' ϊσθι καί 
τούτο ψεύδος λαμπρότατον, άκουσον δέ τάληθές ώς έχει — δει γάρ σοι καί 

τά τής τοιαύτης έκφήναι συνόδου μικρόν άνοπέρω τον λόγον άναλαβόντα καί 
κατά τό έγχωρούν σννελόντα. 

355 Τής πολιτικής ώς μή ώφελε συγχύσεως κινηθείσης τώ πατριάρχη καί 
τοϊς άλλοις αρχουσιν άρέσκειν ούκ ήδυνήθημεν ημείς, όμως μετ' ειρήνης δια- 

στάντες αυτών έκαθήμεθα κατά τήν αντίπεραν μονήν τήν εις όνομα τών ουρα¬ 

νίων αρχιστρατήγων τετιμημένην. ευθύς ούν ό πατριάρχες ώς έοικεν ένδομυ- 

χούσαν ετ' εχων καθ' ημών τήν οργήν μεταδίδομαι παρρησίας Άκινδύνω τώ 
360 πρώην συνοδικώς καταδεδικασμένω καί τοϊς αλλοις τού Βαρλαάμ μαθηταϊς 

καί θορυβεϊν έφίησι τούτοις καθ' ημών όση δύναμις. έστι δ' ότε τονθ' ήμεϊς 
άναφέροντες ώς δήθεν λανθάνον τώ πατριάρχη, καν μή διά τον τού δικαίου 
λόγον καί τήν ευσέβειαν, όλλΑ <5ίά τήν κατασχούσαν τηνικαϋτα τά πολιτικά 
στάσιν, καταστεϊλαι δεόμενοι τούτον τον θόρυβον, τό τού λόγου, κενήν έδο- 

365 κούμεν αδειν άλλά καί βολίδες ενίοτε λόγων πρός τούς αναφέροντας έπέμ- 

335 προ : πρός Ρ 343 ήμετέροον Ρ3 καί από τών πραγμάτων οηα.Ο 344 πάσι Ρ 

352 σοι: σε Ο 353 έκφήναι: φήμης 3 354 τό οιη.3 357 αντίπερα 3 

351 κ?>ηθείς... φεύγων: Τήν συκοφαντίαν ταύτην έπαναληφΟ'εΐσαν έν τφ γράμ- 

μάτι τον Αντιόχειας Ιγνατίου άνασκευάζει καί διά τής άναιρέσεως αύτοϋ, £. 

148γ κέξ. 

364-365 κενήν έδοκονμεν αδειν : Ρ3.ΐΌβηιΐθ2Γ3ρ1ιΐ §Γ3.βοί ( Ι,ειιίΒοΙι - δοΗπεΐ- 

άβινΐπ ) II, 178,12. Ή χρήσις παροιμιιοδών φράσεων συνήΟ-ης' πβ. ί. 146γ - ν. 

Γρηγορίου Παλαμά, Τέσσαρες έπιστολαί πρός άγιον "Ορος 363 

ποντο λίαν πικραί. Χρόνον δέ τίνος παραρρυέντος, περί που τά μέσα τών 
προ τού σωτηρίου πάθους νηστίμων ήμερων ο πατριάρχης τινά πρός εμέ πέμ¬ 

πει τών άξιολόγων άνδρών — ός καί καιρού καλούντος μαρτυρήσει τή αλήθεια 
τών νπ' εμού λεγομένων άρτίοος —, τούτον ούν πέμψας δ πατριάρχης ταντί 

370 πρός έμέ μηνύει «πρότερον εις προσκύνησιν τών βασιλέων ερχόμενος κάμε 
βλέπων, νυν δέ μετά τήν συμβάσαν στάσιν σχολάσας άγαν υπόνοιαν πως ένή- 

κας τή καρδία τής κρατίστης δεσποίνης ώς νεύων πως πρός τό Αντίθετον 
μέρος, έπεί καί τήν αρχήν έπί τοϊς τελουμένοις άχθόμένος έδειξας. ήκε δή 

ί. ΐ69ν παρ' έμέ καί πρός αυτήν όμού ϊωμεν καί παρρησία | λαλήσας δεΐξον σύμφω- 

375 νος ών ήμϊν έπί τοϊς γινομένοις άρτίωζ' καν τούτο δράσης, εν σοι τά πάντα 
παρ' ημών έσται, σοι τε καί τοϊς σοϊς ον τά τυχόντα προσέσται» καί κατέ¬ 

λεγε τανθ', απερ έμοί λέγειν νυν ον χρεών, ύστερον καί τούτο προσθείς, ώς 
«έπεί καί ό Ακίνδυνος πάλιν ήρξατο ληρεΐν καί θορυβεϊν ώσπερ προτερον, 

σοϋ φανέντος μόνον ενταύθα σφοδρότερον έπιτιμήσαντες τον λήρον εκείνου 

380 κατασιγάσομεν». έγώ δ' άντεμήννσα διά τού πεμφθέντος πρός ταϋτα «τής 
πρός έμέ κηδεμονίας χάριν ομολογώ) χάριτας τώ δεσπότη μου' τής δ' εμφυ¬ 

λίου στάσεως κινηθείσης αληθώς άχθόμενος έγώ διετέλονν ούδ' ήρεμα, Θειό- 

τατε δέσποτα, άλλ' υπέρ τού γένους καί τών έκ Θεού κεκληρωμένο)ν βασι- 

λεύειν τού γένους ήμών' διό καί τά κοινή μοι δοκοϋντα σννοίσειν λέγειν μέν 
385 οϊκοθεν ήναγκαζόμην παρών πάλιν δέ λογιζόμένος επ' έμαυτοϋ μή άρα τού 

λυσιτελήσειν άν δυνηθεντός ού καταστοχάζομαι νουνεχώς, ιδία καί πεφεισμέ- 

νως ώς ένήν ύπεμίμνησκον. έπεί δέ καί σννεκλήθημεν καί τά τελούμενα κοι- 

νοϋσθαι πρός ημάς ήξίωσας, έκινήθην καί αυτός υπό τής σννειδήσεως τρανό- 

τερον είπεϊν τό δοκούν' τί δ' ετερον ή τά πρός ειρήνην φέροντα; καί ταϋτα 
390 προσελάλονν τώ δεσπότη μου κατά μόνας. σύ δ' όργίσθείς ούκ οιδα τού χάριν 

έκεϊνα καθ' ημών έκπεφώνηκας, δι' α τάχ' άν έπ' αύτοφώρφ τά πάνδεινα τότ' 

έπάσχομεν, εϊ μή δούξ ο μύγας παρελθό)ν εις τό μέσον τον ήμέτερον έξηγή- 

σατο σκοπόν, ότι χρηστός τε καί κατά Χριστόν εΐη' άλλ' εντεύθεν όμως 
ύπωπτεύθημεν έξ εκείνου τή κρατίστη δεσποίνη. σόν ούν αϋθις καί σοϋ βου- 

395 λομένου ράον λελύσθαι τήν υπόνοιαν ταύτην. τον δ' Ακίνδυνου πολλΑκις ήδη 
τοϊς άπηγορευμένοις έπικεχειρηκέναι τετολμηκότος καί τήν μεγίστψ αγιοσύ¬ 

νην σου λαθεΐν μή δεδννημένον, τις ό πρός έμέ λόγος ός τούτο μαθών ούδέν 
δράσαί τι πλέον εϊχον ή ταύτη γνο)ρίσαι τούτο; ταντ' άρα καί νυν αναφέρω 
ταντη "τάς συγκεκροτημένας έπί τούτφ μεγάλας έκείνας συνόδους καί τον 

366 πικραί : πυκναί 8 παραρυέντος 3 367 - 368 τών άξιο λόγων πέμπει Ρ 

368 καί οιπ. 8 372 πα>ς οαι. 03 374 - 375 συμφώνως 3 377 νυν ού λέγειν 3 

378 και1 οιη. ΒΟ 379 δέ ρο5ί σοϋ &ά<1. 3 386 λνσιτελέσειν Ο λυσιτελυσιτελή- 

σειν 3 δννηθέΐ’ Ρ 386 - 387 πεφησμένως £ί ΐπ πΐ3.Γ£. πι&ηιι &ΗβΓα αη πεφεισμέ- 

νως Ρ 387 -388 κινοΰσθαι Ρ 391 αύτοφόρω 8 394 νποπτεύθημεν 8 398 εΐχεν Ο 



364 Σταύρου I. Κουροΰση 

400 έπ' ανταϊς τόμον καί τούς κατά των ετι τολμών των ημών και των καθ' ημάς 

μοναχών τοιαντα κατηγορεϊν εγγεγραμμένους τώ τόμω φρικωδεστάτονς αφο¬ 

ί- 270γ ρισμούς υπό τής | δεδομένης τή νμετέαα θειότητι παρά τον Πνεύματος εξου¬ 

σίας παντός μάλλον οϊσθα. σόν ούν έστι καταστεϊλαι και τήν τον Ακίνδυ¬ 

νου ταυ την μυσαραν ανθις τολμάν. εί δέ μή τής τοιαύτης ούτος έπισχεθείη 

405 βδελυράς απονοιας, ημείς μεν ατζριξ έξόμεθα τής ημών αυτιών ασφαλείας καί 

τοις βουλομένοις ημών άκούειν προς δνναμιν παντί τρόπφ πλ,ηροφορήσομεν 

τήν ημών τε καί τής εύσεβείας αλήθειαν εί δέ τινες τής αλήθειας άνεπιγνώ- 

μονες υπό των αντιθέτων κατασπασθεϊεν προς τό ψευδός καί τήν δνσσέβειαν. 

σοι τούτο μελησει τφ κοινώ ποιμενι, μάλλον δέ άρχιποίμενι. νυν <5* έμοί, 

410 θεσπέσιε δέσποτα, προσελθεϊν τή σή θειότητι μή προθνμουμένω διά τό των 

ήμερων αίδέσιμον ίλαθι, παρελθούσης δέ τής Ιεράς τεσσαρακοστής έλεύσομαι 

πρόθυμος». ’Άλλ’ όρας αυτός, θεοψιλέστατε πάτερ, τον πατριάρχην αυτόν 

μαρτυροϋντα τον Άκίνδυνον είναι τον ανθις κινούν τα, περί ών κινειν άπηγό- 

ρευσεν ό τόμος, άλλ: ονχ ημάς; τούτου δή καί νυν μάλιστα καί τά εγγύς καί 

415 τά πόρρω κνκώντος καί χειρί καί γλώττη καί πάσι τρόποις, 6 πατριάρχης 

πανταχον σχεδόν ημών καταμαρτυρεί κάκείνω συνίσταται. 

Αλλά τής τιον Βαΐων Κυριακής έπιστάσης μαθόον εγώ μετά τών σέβα- 

σμιωτάτων ημών πατέρων καί τον όσιώτατον πρώτον άψικνούμενον ενταύθα 

και προσπλεοντα ήδη τή πόλει παραγίνομαι καί αντός' καί κατάραντα τούτον 

402-403 ο£. ]ο. 20,22-23. 

400 καί κατά τούς Ρ 407 - 408 έπιγνώ μονές 3 408 πρός ; εις Ρ 409 τούτο : 

τούτον Ρ τοντω δ 410 θεσπεσιώτατε Ρ 412 προθύμως δ 414 μάλιστα καί 
νυν Ρ 415 κνκώτος Ο 

417-419 Αλλά τής... αύτός: Πρόκειται περί της άγιορειτικής αποστολής, ήν 

αναφέρει ό Καντακουζηνός (II, 209 -213). Ό πτρχ. Φιλόθεος βιογράφων Σάβαν 

τον νέον τον έν τφ “Αθω άσκήσαντα (έκδ. Ά θ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 

ΑΙΣ Ε', 190-359) μνημονεύει της έν λόγφ αποστολής προσδιορΐζων τήν ημερομη¬ 

νίαν,^ καθ' ην ελαβε χώραν, ώς έξης: « Τρίτη μεν ήν έπί εικάδι τφ Δύστρω (έκτος 

ήν ούτος μην, V °ύ τά της κοσμικής φημι στάσεως ήρξατο καί ζάλης), οΐ δ' Ιεροί 

πατέρες ούτοι καί πρέσβεις... λύσαντες εκ τον τής καθ’ ημάς Μεγίστης Λ αύρας έπι- 

νείου... τριταϊοτ καταίρουσιν εις τούς τής Κωνσταντίνου λιμένας μ ( σ. 323 ). Κατά ταϋτα 

ο! άγιορείται άποπλεύσαντες τή 23ιΐ Μαρτίου (πρός χόν Μάρτιον άντεστοίχει ό αρ¬ 

χαίος μακεδονικό; μήν Δύστρος κατά τό έν χρήσει επίσημον ήμερολόγιον τοΰ πα¬ 

τριαρχείου Αντιόχειας, V. ΟΓΐΐιπβΙ, 1,3. ΟήΓΟΠοΙο^ΐο, 174) άφικνούνται μετά 

τριήμερον πλοΰν, ήτοι τή 2δΐΐ Μαρτίου, εις τήν Πόλιν καί ούχί τή 24ΐΐ , Κυριακή τών 

Βαιων (το Πάσχα τή 3ΐΐΐ Μαρτίου, Ο τ ιι τη 6 1, ένθ' άνωτ., 261 ), ώς σημειοΐ ό Ιο. 

Β ο ί ν ί η η 8 ( 'ίστ. Γρήγορά Ιί, 1281) καί δέχεται καί ό πατήρ Κ. Γ,οεηετίζ 

(ΟΟΡ XXIII, 1957, 118, σημ. 3, 125, σημ. 1), καθ’ ήν ό Παλαμάς επανέρχεται εις 
τήν βασιλεύουσαν, ένθα και υποδέχεται τον πρώτον τή επομένη. 

Γρηγορίου Παλαμά, Τέσσαρες έπιστολαί πρός άγιον Όρος 365 

420 έν τοϊς έμοϊς εντός τής πόλεως τήν αρχήν ξεναγώ κελλίοις έπί δύο συν διά¬ 

γων ημέρας, ον συνεξήειν δέ τούτφ πρός τά βασίλεια* τής δ' έβδομάδος τών 

σωτηρίων παρε)3ούσης παθιών καί τής μετ αυτήν έπιούσης, νπήρχον καί 

αύτός έσθ’ οτε τώ τε πατριαρχείο) καί τοις βασιλείοις έπιδημών. Μιας ούν 

ημέρας έκαθήμην μόνος μόνη τή κρατίστη δεσποίνη τά δέοντα έντνγχάνων 

425 ναι μετά μικρόν ήλθεν ό πατριάρχης καί μετά τούτον οι τών έν τέλει. σνγ- 

καθημένων ούν ημών κοινή πάντων τής δεσποίνης καί τον πατριάρχον ένώ- 

πιον καί παρατεινομένης τής ομιλίας, ήρξαντο τών αρχόντων οι μείζους προ- 

τείνειν πώς αν εϊπω τά ταϊς έμαΐς άκοαϊς ακατάλληλα, τοιαντα τοίνυν τού- 

ί. ι?0ν των ήργμενών λέγειν, έπέχειν αυτούς έπεχείρουν αντός’ | οι δέ πρός εμέ φασι 

430 «σχολάζων καί μακρννόμένος το)ν ενταύθα τά τελούμενα ον μανθάνεις, άλ?έ 

ήμϊν άναγκαϊον καί υμάς τά τοιαντα είδέναι» καί προσετίθεσαν τά έξης ών 

λέγειν έπεχείρησαν τηνικαΰτα συνείροντες. έγό) δ: επ' έμαντον, πίστευα ον 

πάτερ, τό τής Σωσάννης ελεγον ' στενά μοι πάντοθεν' εάν εϊπω τι τών έμοί 

δοκούντων είναι δεόντων, βαρύς έσομαι τοϊς σννονσι τηλικούτοις περ ούσιν 

435 εάν σιγήσω τελέως, ονκ έκφεύξομαι τό κρίμα τό θειον, αίρετώτερόν έστιν 

επαχθή δόξαι τισίν ή άμαρτεϊν εις Θεόν καί τό χριστώνυμον γένος άπαν\ τήν 

ένδον γονν ψήφον μή ανεχόμενος διακρούσασθαι λόγων άπάρχομαι πρός αυτούς 

τοιώνδε «τούτων παρ’ υμών είρημένων, έμοί τό σννειδός εντός τό μέλλον έπα- 

νατείνεται φρικωδέστατον δικαστήριον καί καταψηφιεϊσθαί μου διισχυρίζεται 

440 τον αιωνίου βασύ.έως ενώπιον, εί μή νυν έφ* υμών έρώ τό δοκονν μοι συμφέ¬ 

ρον καί δέον καί αληθές- ό δ’ άντιστρατευόμένος έν έμοί τώ σννειδότι λογι¬ 

σμός απειλεί με καταδικάσειν και δεινοΐς τοϊς έσχάτοις υπεύθυνον ενώπιον 

υμών άποδείξειν, εί μή τό σννειδός άθετήσας σιγήααιμι παρ' ονδέν θέμένος 

τον άνωθεν φόβον, δει δή πειθαρχεϊν Θεω μάλλον ή άνθρώποις». εϊθ5 ούτω 

445 κατά τό έγχωρονν μέλιτι κιρνών, προσηνέσι δηλαδή λόγοις, τό σωτήριον τής 

αλήθειας φάρμακον ταϊς άκοαϊς προσήγον τών διά στόματος εκείνα λεγόντων 

καί μακρά τις καί κοινή πρός άλλήλους γέγονεν ή ομιλία πάντων έκεϊ καί τών 

άγαν νπερεχόντων. ον μήν εις τέλος έτηρήθη τό πράον τοϊς ύπερέχονσιν. όμως 

ήμεϊς πάλιν μειλιχίοις ώς ένήν χρησάμενοι λόγοις και τέλος έπενξάμενοι τέλος 

450 τοϊς πράγμασι παρά Χρίστον τό χρηστότατον άπηλλαττόμεθα. 

433-436 οί. ϋαη. δα. 22-23. 441 ο£. Κογπ. 7,23. 444 Αοϊ. δ,29. 

420 κελίοις Ρ 421 συνεξήην δ τούτο δ 422 παρελθονσης οπι. 3 423 πα¬ 

τριαρχείο) : πατριάρχη 3 βασιλείοις : βασίλευαιν ίοτΐ3.886 ΐίΐ 8, 56ά 1ε£Ϊ πεςιιίΐ 
436 χριστόνυμον Ρ 437 γονν : χοϋν Ρ ούν 8 438 ημών Ο ημών 3 447 κοινή δ 

450 άπηλαττόμεθα Α 

425 οι των έν τέλει: Περί τών έν τέλει βλ. Α ί κ. Χριστοφιλοπούλου, 

Ή σύγκλητος εις τό βυζαντινόν κράτος, 31 - 32. 
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Τούντεϋθεν ες τά μάλιστα και μη παρονσιν ήμϊν ώργισμένος ό πατριάρ¬ 

χης έκάστης, ώς είπεϊν, ημέρας διά πλείστων έδείκνυ και πολύς ήν πάντα 

έψοδενων καί πολλούς κύκλους περιβαλλόμενος καί πάντα κάλων, τό τον λόγον, 

454 κινών λαβέσθαι τίνος αφορμής καθ’ ημών καί κακώσει παραδονναι δεινή. Θεω 

ι. 171γ <5έ θαρρονντες ήμεϊς, ού καί ζητονμεν είναι προς δύναμιν, καν πάσχωμεν, | κάν 

μή πάσχωμεν, ένδιητώμεθα μεταξύ των καθ' ημών πάντα μηχανωμενών μέχρι 

τής Κυριακής των αγίων Πατέρων' μετά δε ταυτήν ευθύς επί την άντιπέραν 

εκείνην μονήν έστειλάμεθα πάλιν, έπεί δε κατά την εαρος ώραν πολύς έχει 

τον χώρον εκείνον θόρυβος, των προς τον Ενξεινον πόντον εμπορίας χάριν 

460 άναπλ,εόντων έκεϊ τά πολλά συσκεναζομενών, ανωτέρω μέντοι τής μονής εκεί¬ 

νης, μάλλον δέ καί πολλο,χον κύκλω τόποι προς μετρίαν ηρεμίαν εϊσίν έπιτη- 

δειότατοι — καί 6 στϋλ,ος γάρ τον τής καρτερίας στύλων Δανιήλ έντανθ’ έστίν 

ιδρυμένος καί ασκητήρια πολλών ετέρων πολαιοτέρων άγιων — έστι δ' ού καί 

άλση πυκνοϊς τε καί συνηρεφέσι κομώντα δένδροις καί παρά των κεκτημένων 

465 φυλ.αττόμενα τοΐς πολλοϊς επίτηδες άβατα, τούτοις καί ημείς προσκεχωρηκό- 

τες ηρεμίας μέτριας χάριν ενδιετρίβομεν. Μανθάνομεν δέ τή μεθ’ ήν άνήλ- 

θομεν έβδομάδι τινά των εκκλησιαστικών άφιγμένον επί τήν εις όνομα των 

ούρανίων αρχιστρατήγων τετιμημένην μονήν μετά σπονδής ότι πλείστης ημάς 

ζητιέσαι καί μή εύρόντα παλινδρόμησαν τούτο μάθουν έγώ κάτειμι προς τήν 

470 πάλαν έκεϊθεν καί τοΐς φίλοις συγγενόμένος πατράσιν ήρόμην, εί γνωστόν 

γέγονεν αύτοϊς τις ή τής οϋτω σπουδαίας περί έμον ζητήσεως αιτία παρά 

τής πατριαρχικής εξουσίας, οι δέ προς εμέ φασι «τής τον Θεόν προνοίας ήν 

οντοις έργον τό μή χθες ενρηκέναι σε τον άπεσταλμένον μετάκαλιέσασθαι 

προς τήν λεγομένην σύνοδον, εν ή των μέν έκάστοτε κατ’ έθος σννεδρευόντων 

475 άρχιερέων τφ πατριάρχη συγκέκληταί τις έτερος ονδαμώς, των δ* αρχόντων 

οι τής Χονμναίνης συγγενείς βασιλίσσης καί τούτων οί των άλλων νεώτεροι 

459 των : τον Ο έμπορείας ΑΟδ 462 ο οπι.8 ένταντ’ 8 466 ηρεμίας χάριν 
β α γ 

μέτριας 8 ένδιατρίβομεν Ο δε: δή 8 472- 473 όντως ήν έργον Α όντως ήν έρ¬ 

γον Β 475 τώ πατριάρχη αρχιερέων Ρ 

452-454 πολύς ήν... κινών: Αί αύταί φράσεις και έν ίί. 142ι·-ν' πβ. καί ί. 127γ' 

ή πάντα κάλων κινώ έν ΡαΓοεοιίο^Γ&ρΙιί £Γ3βα (Εευίδείι - δείιηεΐάετνίη) II, 104,27. 

457 Κυριακής τών αγίων Πατέρων: 12*η Μαΐου. 

462 -463 ο στνΡ,ος... άγιων: Βλ. Κ. }3.ηίη, Εα £έο£Γ&ράΐε βεείεδϊ&δΐΐηιιε, 
90-92, 360. Τοΰ Δανιήλ ή μνήμη τη 11ΐΐ Δεκεμβρίου. 

476 οί τής Χονμναίνης συγγενείς βασιλίσσης : Ειρήνη Χούμναινα (1292 - 1360 ο» )ι 

σύζυγος τοϋ δεσπότου 5Ιω. Παλαιολόγου. Μετά τόν θάνατον αύτοϋ ( 1307 ) ένδύεται 
μοναχή υπό τό όνομα Ευλογία καί ανακαινίζει έκ βάθρων τήν μονήν τοϋ Φιλάνθρω¬ 

που Σωτήρος. Άνήκεν εις τήν μερίδα τών άντιπαλαμιτών τούς οποίους καί ένίσχυε 
παντοιοτρόπως. Περί ταύτης : V. Ε & υ γ ε π I, ϋηε ρπηεεδδε ϋγζ8.ηΙίηε &ιι είοιίτε. 
Ιτεπε - Εαίο^ίε Οίιοαπιηοδ..., Ε)0, XXIX, 1930, 29 -60, Τοϋ αυτοΰ, Ε& άίτε- 

! 
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παρήσαν έκεϊ δούλων κατάλληλον έσμόν έπαγόμενοι καί μεταξύ τούτων ό 

Ακίνδυνος ήν ίδιον τι κάκεϊνος σμήνος τών τοϋ Βαρλαάμ, μαθητών έπαγομε- 

νος καί μοναχών ούκ ολίγους τοιούτονς, ώς έστιν οϋς εκείνων υπό τούς σφών^ 

480 μανδύας καί ρόπαλα κατέχειν άδρά’ σπουδή δ' ήν ή πάσα λαθεϊν πάντας και 

σέ μόνον πράω μέν τφ σχήματι μετακαλέσασθαι, καταδικασθέντα δέ συνοδι- 

ί. ιτΐν κώς | δήθεν έμπαιγμω παραδοθήναι καί μάστιξιν». εγώ δέ προς τους έξηγου- 

μένους ταϋτα, πίστενσον πάτερ, «νυν ονν» έφην «ϊωμεν πρός τόν πατριάρχην, 

έπεί καί ή τής καταιγίδες εκείνης ακμή παρήλ,θε»' τοΐς δέ μή δοκιμαζουσι 

485 τούτο πεισθείς έγώ παρήκα μέν τήν πρός τόν πατριάρχην οδόν, άλλοτε δ’ άλλω 

τών φίλων παρών εντός διήγον τής πόλ,εως έφ ημέρας συχνας. 

Μια τοίνυν σννόντος μου τφ σεβασμιωτάτω πρώτφ του αγίου Ορους, 

εκκλησιαστικοί δύο παραγενόμενοι καί προσειπόντες καί παρακαθισαντες ήμϊν,^ 

εϊτα πρός έμέ μόνον είπον κάκείνον άκούοντος «ή κυρία ημών ή δέσποινα καί 

490 δ αύθέντης ημών ό βασιλεύς όρίζει, ϊνα έλθη ή άγιωσύνη σου εις τό παλά- 

τιον». πρός αυτούς δ’ άπεκρινάμην αυτός «απίθανόν τι δοκει τόπαρ υμών 

είρημένον τής εκκλησίας μέν υμείς ύπηρέται, διάκο μιστοί ^ δ5 είναι λέγετε 

βασιλικού προστάγματος, πώς; άρ’ ούκ ήν αρχών ού μικρός ού μέγας υπη- 

482 οί. Ηοί)Γ. 11,36. 

479 ώς.-δς Ρ 480 μανδυίας ΒΟ 481 τω σχήματι: προσχήματι δ 484 πα- 

ρηλθεν & 487 μου: μοι ΑΒ08 488 παρακαθήσαντες ΑΡ8 492 ημείς Ρ οίπη- 

ρέται Ο 493 ού2 : ή 8 

ςίΐοη δρίηίιιείΐε ά Βγζ&ηεε. Ε& εοίΓθδροηάίΐηεε ά’Ιτεηε - Επίο^ίε ΟΗουιηη*ιη3 

Ρ&ΐέοΐοδάηε ανεε δοη δεοοηά άΐτεείβηΓ, ΕΕΒ XIV, 1956, 48 -86, ΜβΥεη- 

ά ο γ ί ί ενθ’ άνωτ., 125 - 126 καί ]■ V ε γ ρ ε 3. ιιχ, Νοΐεδ ρΐΌ5ορο£Γίΐρΐ3Κΐηεδ δϋΓ 
1& ί&πιϊ'ΐΐε Οΐιοιπιιιιοδ (άρ. 17 ), Βγζαηίίηοδ1ανίεΕΐ XX, 1959, 260-261. Τήν Εόλο- 

νίαν εννοεί καί έν τή πρός Αρσένιον Στουδίτην έπ. ό Παλαμάς νράφων « ου* υπο- 

πτήξομεν οϋδόλως, κ&ν γυναίου μανίαν περιβεβλημένου τινά δυναστείαν καθ ημών επα- 

γηται ( ό Ακίνδυνος ), καθάπερ οί ιερείς τής αισχύνης τήν 'Ιεζάβελ καί οί περί, Θεό¬ 

φιλον τήν Ευδοξίας (ί. 125ν ). Συγγενείς της Χουμναίνης κατέχοντες τότε αξιώματα 
μνημονεύονται ύπό τοϋ V ε γ ρ ε * η * { ενθ’ άνωτ., 261 - 264 ) οί έξης: ό αδελφός 
αύτής Γεώργιος Χοϋμνος, μέγας στρατοπεδάρχης (άρ. 18) (αναφερεται και ο υιός 
αύτοΰ Κασσιανός, άρ. 31), ό Ίω. Χοϋμνος, στρατοπεδάρχης τών μονοκαβαλλων (αρ. 

32), εις τούτους κατατακτέος ίσως καί ό μέγας έταιρειάρχης ( 1355 ) Νικηφόρος 

Χοϋμνος (άρ. 33). 
487-536 Μια τοίνυν... τά εκείνον: Τά διαμειφθεντα μεταξύ πατριαρχου και 

αγιορειτών εκτίθενται καί έν τή Αναιρέσει τοϋ γράμματος τοϋ Αντιόχειας -Ιγνατίου 

(ί 148γ - ν ) μέ τήν διαφοράν οτι έκεϊ παρεμβάλλονται ό νομοφύλαξ και ο σακελΛιον 

ώς διακομισταί τής άποκρίσεως τοϋ Καλέκα καί τής άνταπαντήσεως τών μοναχών 

πρός αυτόν. *Επί πλέον πληροφορούμεθα ότι ή συνάντησις του Παλαμα μετά του 

πρώτου έλαβε χώραν έν τινι μονή τοϋ Προδρόμου. 
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ρετήσων τώ δεδογμένφ τοϊς ημών καί δεσπόταις καί βασιλενσι;» προς ο 

495 πάλιν ελεγον εκείνοι «τον πατριάρχου σήμερον εξ ιόντος τής άγιας Σοφίας καί 

τής προς τά βασίλεια φερούσης ήμμένου, ταύτην ημείς έκεϊθεν δεδεγμένοι τήν 

εντολήν, σέ ζητήσαι και προς σέ ταϋτα φάναι, τοντ αυτό πεπράχαμεν καί 

είρήκαμεν. αγε δή συναπίωμεν». έγόσ δ’ νπολαβόσν «τοντ » έφην «αν πολλω 

των προτέρων ρημάτων απιΟανώτερον' άρα γάρ πρωί σήμερον τή μεγίστη 

500 των εκκλησιών οι βασιλεύοντες έπεδήμησαν ;» οι δε πάλαν «καί τις σήμερον 

επιδημίας έκεϊ τοϊς βασιλενσι καιρός, άλλ’ έλθέ συναπίωμεν». εγώ δ’ αύ «έοι- 

κεν είναι τι δι’ δ ζητούμαι των προσηκόντων τή εκκλησία, νυν ούν — μεσημ¬ 

βρία γάρ ήδη καί καιρός ούκέτι συνόδου — μάτην ήκειν εμέ συμβήσεται' τώ 

δεσπότη μου γοϋν τφ πατριάρχη δι’ ημών νυν μηνύω 'κατά τήν σήν κέλενσιν 

505 έρχομαι τή πρωία3ο. τοντ άκούσαντες εκείνοι βαρέως έφερον. Μ&τακαλεϊται 

τοίννν ό πρώτος τον εν ίερομονάχοις τιμιώτατον κυρ Λάζαρον, τον τής Φιλό¬ 

θεου μονής ηγούμενον, καί πέμπει προς τον πατριάρχην αυτόν μννύσας, εί μέν 

ί. ι72γ δι' έτερόν τι ό Παλαμάς μετεκλήθη, πρόθυμος ήξειν’ \ εί δέ των παρά του 

Βαρλαάμ καί Άκινδύνου κινηθέντων ενεκεν, ον του Παλαμά έστιν ή υπόδεσις 

510 αυτή, τών δέ χριστιανών άπαξ απλώς άπάντων καί μάλαστα των μοναχών καί 

τούτων αν μάλλον τον αγίου 'Όρους αυτόν, τάξον ονν ημέραν, εν ή σύνοδος 

εσται προς τήν περί τοιούτων άποχρώσα ζήτησιν, καί καταξίωσον προδηλο:- 

θήναι ήμϊν, ώς άν έτοιμασθέντες ήκωμεν όμοϋ πάντες καί διενκρινηθή τ αλη¬ 

θές. εκείνων ούν άπελθόντων, μετ’ ολίγον έπανήκεν ό Φιλοθέου λέγων άπο- 

515 κριθήναι τον πατριάρχην «σύνοδον μέν περί τοιούτων έξετάζουσαν ονι5’ εις 

νουν ήμϊν άνέβη συγκροτεϊν, τά δέ περί τής νποθέσεως εκείνης ζητώ συγ¬ 

γράμματα». παρ' έμον δ’ άκούσας ό πρώτος πρός τον πατριάρχην αν καιρόν 

λαβόμένος είπε «καί μή ζητονντί σοι προσήνεγκαν άν, εί μή πρός εκείνους 

ώργισμένον έώρων». εγώ δ3 άπιέναι πάλιν πρός εκείνον προεθυμούμην, οι δε 

520 προσφιλέστατοι τών πατέρων ανέκοψαν πάλιν «μεϊνον έτι» λέγοντες «ϊν ημείς 

σου χωρίς σφιγμένοι πρός αυτόν μάθω μεν δ τι λέγει», καί δή λιπόντες εμέ 

πρός τον πατριάρχην ήκονσιν οντοι πρός αυτόν λέγοντες «ή μεγάλη άγιωσύνη 

σου τά τον Βαρλαάμ συγγράμματα προαναγνονσα, είτα καί τά πρός εκείνον 

Αντιρρητικά τον Παλαμά συγγράμματα συν ονκ όλίγοις τών ελλογίμων ημών 

525 τε παρόντοσν, έπήνεσας μέν καί τεθαύμακας μετά τών συν ακροασμένων άπάν- 

των τά τον Παλαμά πάσαν ασφάλειαν έπιμαρτνρήσας αύτοϊς, έγνως δέ διά 

τούτοσν καί κατέγνως τών τον Βαρλαάμ συγγραμμάτων τήν δυσσέβειαν καί 

τώ Παλαμα τούτου χάριν χάριτας ώμολόγεις μεγίστας. είτα καί συνόδου, 

μάλλον δέ συνόδων σνναγηγερμένων μεγάλων επί πάντων τοντ3 αυτό πάλιν 

494 τό δεδογμένον Β κα'ά οπΐ·Β 495 τής άγί)ας έξιόντος σοφίας 3 502 ζη- 
εν 

τσϋμαι Ρ 508 μετεκλήθην Ρ 510 άτιαξαπλώς άπάντων : άπάντων άπάντων 3 512 σπο- 
ον 

χρώσαν Ρ3 518 προήνεγκαν 3 528 όμολόγεις 3 529 συνόδων 8 πάλιν οπι.Ρ 

8 - 8 -1963 
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530 γέγονεν. ού γάρ απλώς δυοϊν ανθρώπων, άλλό αντιρρητικών προς αλληλονς 

λόγων περί ενσεβείας γεγενημένων, ή σύνοδος τους μέν τοϋ Βαρλαάμ προτε- 

ρον, ύστερον δέ καί τους τον ’Ακινδύνον, τον τάκείνου μετ εκείνον επεκδι- 

κονντος, καταδικάσασα λόγους καί δνσσεβεΐς άποφηναμένη, τους του Παλαμά, 

ι. π2ν ταυτό δ’ είπεϊν, ήμετέρους καί τής τοϋ Θεόν εκκλησίας, | ώς καί ο τόμος 

535 φησίν, έδικαίωσε καί άνεκήρνξε καί έστήριξε. τίνος γαρ δ ή και χαριν τώ Πα¬ 

λαμά τόμος δέδοται πρός δικαίωμα, εί μή δίκαιοι τα εκείνου;» Ταντ ακου- 

σας ό πατριάρχης νπολαβών καί διακόψας τον λόγον έτέραν ετράπετο καί λέγειν 

ήρξατο θυμόν πνέων «ενρέθη νυν ό Παλαμάς οϊος' εληφθη γαρ τις τών νπ αυ¬ 

τόν μοναχών πρός τον Καντακουζηνόν άπιών καί γραφάς έπιφερόμένος τον 

540 Παλαμά τέσσαρας, δύο μέν γεγραμμένας πρός τους ’Ασάνας, δύο δέ πρός εκεί¬ 

νον αυτόν τον Καντακονζ7}νόν καί τινα τών εκείνου», ταντ ακηκοοτες οι τας 

ψυχάς έτοιμοι κατά Χρίστου μίμησιν υπέρ τών φίλων τιθέναι «τάς κεφαλάς 

ημείς» έψησαν «υπέρ εκείνον τον ανθρώπου τίθεμεν νυν, εΐτιερ αληθές τοϋτο- 

συκοφαντία, δέσποτα, συκοφαντία τό πράγμα σαφής, ονδέν ούδέποτ’ εκείνος 

545 τοιοντον πράττει, δμως εγγύς ή δεϊξις’ ένεχθήτω νυν ενώπιον ημών ο τών εκεί¬ 

νου νυν επί τοϊς τοιούτοις ληφθείς». ό ό’ ευθύς μετ οργής αποστραφεις τού¬ 

των πρός ετέρους εβλεψε. κάκείνοι πρός ημάς έπανήκοντές διηγήσαντο ταντα 

κάμοί συνεβούλενσαν λέγοντες «μετάστηθι τών ενθάδε νυν, εί μή σαντόν βού- 

λει παραδονναι θανάτω». 

550 Διά ταντα, πάτερ, καί τών περί τήν πάλιν άπάρας επί τήν 'Ηράκλειαν 

ήλθον, άλλ1 ονχί σύνοδόν τινα φεύγων, ώς αυτοί γράφουσιν άνωτέρω γάρ άκη- 

κοας είπόντων μηδ’ εις νουν άφικέσθαι τούτοις ήν φασι σύνοδον, άλλά και πας 

αύτοϊς ό περί τοϋ δόγματος λόγος σκήψίς έστιν έξενρημένη πρός έπίκρνψιν 

τοϋ μισεϊν τούς τήν ειρήνην ποθονντας. ειση δέ τονθ’ ούτως ’έχον και από 

555 τών έπεσταλμένων μοι πρός τούς πατέρας, έν οις και τα κατα την Ηρακλειαν 

επ’ έμοί πεπραγμένα καί τίνος ένεκα καί μεθ’ οΐαν έρευναν ημάς έπανήγαγον 

έκεϊθεν. τά δ’ εξής τής διηγήσεοσς τών γεγονότοσν ύπέτεμον οι διακομιστώ 

κατασπεύδοντες- υμείς δέ ταϊς πρός Θεόν εύχαϊς τά έξης τών όμοίοσς γενη- 

σομένων τελέως έκτέμοιτε. 

549 ο£. Ρδ. 117,18. II Οογ. 4,11. 

530 δυεΐν Ρ 531 τοϋ: τούς Ρ 535 δή γάρ Ρ 536 τάκείνου 3 539 κατα- 

κονζψόν 3 539-540 τοϋ παΡ,αμά έπιφερό μένος Ο 541 κατακουζηνόν Α8 543 εϊ- 

περ : νπερ 3 547 κάκοϊνοι 3 550 και οπι.8 

540 ’Ασάνας: Μανουήλ και Ιωάννης, αδελφοί της συζύγου τοϋ Καντακουζη- 

νοΰ Ειρήνης Άσάν καί εις τό στρατόπεδον αύτοϋ έντεταγμένοι, Κανταχουζηνός II, 

111,4-8, 161,18-162,1 κ.ά., Γρηγοράς II, 624,19 -626,3,9, 628,7 κ.ά. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠβΥΑΩΝ Έτος ΑΒ' 24 
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(ί. 176γ) Τοϋ αύτοϋ πρδς τον Ι'διον άδελφόν, 

τδν τιμιώχατον Ιερομόναχον πυρ Μακάριον. 

Ονπω μοι δοκεϊτε καταλαβεϊν ότι πύο καίεται και κατισχύει ψλόξ, ούχ 

οϊα μετρίω φνσήματι σβεσΟήναι κατά τάς θρυαλλίδας, άλλα καν άνεμος έπι- 

5 πνενση λάβρος όοθήναι μάλλον επί το μεϊζον. ταύτην εντεύθεν νποτνφομένην 

την άοχην και κατά παντός τον γένους ώσπερ εκ τινων αίτναίων κρατήρων 

αναορήγνυσΟαι μέλλουσαν, την πυράν δηλαδή τής εμφυλίου στάσεως, έπέχειν 

ώς εϊχον επεχείρονν αυτός παρών διά τήν τον Θεού εντολήν και τήν όφειλο- 

μένην προς τους ομοφύλους άγάπην. και τάχ’ άν ήνυσα καί τό παν ή τό πλεΓ¬ 

ΙΟ στον τής πανωλεθρίας έπέοχον, εί τούς συμπράττοντας εϊχον, άλλα μή σχε¬ 

δόν πάντες, οι μεν, φευ, συνήπταν τήν οντω πονηρόν πυράν, οι δέ τούς συνά¬ 

πτοντας έπήνουν, οί δέ μετριώτερόν τι δοκονντες πράττειν όρώντες ησυχίαν 

ι. ΐ76? ήγον ] άναλγήτως έχοντες επί τή συμφορά καί κατά τό γεγραμμένον και παρά 

τον Θεού διά τον προφήτου προς όνειδισμόν είυημένον μηδέν πάσχοντες επί 

Ιό τή συντριβή τον "Ίοισήφ. ονκ ήγνάουν <5ε ώς επταπλάσιο) κατ' εμού τήν κάμι¬ 

νον έκκαύσονσιν οί προστάται τής πυράς, άλλ' αυτός έλεγαν επ’ έμαντού 

"δυνατός έατιν ό Θεός έξελέσΟαι πάσης κακώσεως τούς ύπεοαλγονντας τής 

εκείνον κληρονομιάς καί πάντα λέγειν καί πράττειν υπέρ αυτής αίρονμένους' 

καν έξελΛσθαι μή βούληται κρίμασιν οίς οϊδεν αυτός, άλλ.’ ήμϊν συμπράττειν 

20 ή σνναινεϊν παρονσι ταϊς κοιναϊς έπηρείαις άλ.υσιτελές καί ενώπιον Θεού ονκ 

άνενθννον'. 

Διά ταντα περιχεθεϊσα περιέσχεν ή πυρά σχεδόν ημάς πρώτους* άλ/λ 

ϊσθι μηδέ των επί τους άβραμιαίους εν πνρί παίδας άγευστους ημάς θαυμά¬ 

των ίνα γάρ μικρόν νπα/.λΑξας εϊπω τό ψαλμικόν «ώσεί άνθρωπος άβοήθη- 

25 τος ών εν καΟειργμένοις ελεύθερός είμιο. τοΤς δέ καθειργνύσι καί γειτονονσιν 

ον δήλ.ον' εκμήναι γάρ άν αυτούς μάλλον, άλλ' ουδέ κατά τούς Χα/.δαίονς 

εκείνους δνσωπήαειε γνόντας. διό καί τά παρακλητικά προς αυτούς υπέρ ημών 

3 οί. Ιϋ. 50,11. 14-15 Λιη. 6,6. 15* 17 οί. ΙΟαπ. 3,17,19. 24* 25 οί. 
Ρδ. 87,5. 26*27 Όαη. 3,24*30. 

3 Οοάό. ΑΒΟΡ 1 τοϋ αύτοϋ ίη ιηαι-β. Λ 1·2 δίηβ ΐηδοπρίΐοηε ΐη Ρ, 

ιηαηαδ Ιαιηβη τεοβηίίοΓ Ιαίίηε ΐηδοπρδίί Εφι&ίοΙα αά ΜαβαΗιιηι 4 θρυαλλίδας οοάά. 

6 έτναίων ΑΒΟ 10 πανολεθρίας ΟΡ 26 άν οιη. βΐ ρτο έκμήναι : εκμήναι Ο 

3 φλόξ: Προς φλόγα παραβάλλεται ό εμφύλιος πόλεμος καί υπό τοϋ Καντακου- 
ζηνοΰ (II, 208). 

25 γειτονοϋσιν: Τούς βασιλείς έννοεϊ, ώς καθειργμένος εντός του παλατιού. 
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των σεβασμίων γερόντων γράμματα μάλλ,ον αυτούς έπέπληξεν ή επέστρεψε· 

πας γάρ λόγος υπέρ ημών βέλος έστίν αντοϊς επ’ αυτήν μέσην τήν αυτών 

30 καρδίαν φερόμενον καί διερεθίζον μάλλον προς άμυναν η γαρ πάσα τουτοις 

σπονδή τό ονομα ημών ώς πονηρόν έκβαλεΐν. και τούτον χάριν ονδ αυτής 

τής ενσεβείας έφείσαντο και τοϊς άντικειμένοις αυτή, καιτοι πρώην παρρησία 

καί συνοδικώς εξεληλεγμένοις καί άφορισμφ καθυποβεβλημενοις καί άποκεκη- 

ρυγμένοις καί άποκεκομμένοις έγγράφως παντός τον χριστιανικού πλ»ηρώ- 

35 μα.τος, παρρησίας μετέδωκαν καί συν παρρησία, πόση κηρνττειν τα τής ύφ 

ημών αντιλεγόμενης δυσσεβείας επίτρεψαν συνεπιμαρτνροϋντες αντοϊς πολυ¬ 

τρόπους τό ασφαλές, μόνον ϊν ημάς τοϊς πολλωϊς ούκ άσφαλεϊς παραστησωσιν. 

* Αλλά καί τούς εχθρούς αυτών όρώντες μετά τήν τοιαύτην καθ' ήμών^ 

ι77γ φανερωτέραν έγχείρησιν ίσχυροτέρους γεγενημένους \ 7] προτερον ήσαν και 

40 πληγαϊς εξαίσιαις τυπτομένην άνωθεν τήν καθ' ημάς οικουμένην καί τον Θεόν 

τής κατ' ευσέβειαν αλήθειας παροξννόμενον ούχ νπέπτηξαν ονδ' ύπεστάλησαν 

ούδαμώς’ όσον δ' ονπω καί τό πλήρωμα τής οργής ήξειν απειλείται μάλλων 

εγγίζον ή πρότερον, οί δέ τάς αιτίας τής όργήζ ού διαλείπονσιν ανξοντες. 

πώς ονν είσηγήσει γερόντων ιερών πεισθησεσθαι εμελλον, ευχαριστώ ά όμως 

45 τοϊς άγίοις μου πατράσι' τό γάρ εαυτών επραξαν, καί ταντα μηδέ ήμων 

αίτησάντων. ευχαριστώ δέ μάλλον, ότι σε δια τούτων παραμυϋησαμενοι τής 

προς τά ενταύθα άνέκοψαν ορμής άνονήτον σχεδόν ονσης- Θεού γάρ μόνον 

θεραπεύσοντος δεϊται τά καθ' ημάς, προς ον εκτενή δέησιν υπέρ ημών αύτούς 

άναπέμψαι δέομαι, καθάπερ καί τής σής όσιότητος, τήν όφειλομένην πάσιν 

50 άπονέμων μετάνοιαν. 

31 οί. Ι,ιιο, 6,22. 

β\ , , 
32 ήμϊν ροδί άντικειμένοις αάά.Ρ 33 - 34 και αποκεκηρυγμενοις καί άφορισμφ 

καθυποβεβλημενοις καί άποκεκομμένοις Β 44 πειθήσεσθαι Β 48 θεραπενσαντος Ρ 

47 ορμής: "Εκ τής προς Βησσαρίωνα επιστολής τοϋ Παλαμά μανθάνομεν οτι 
χαί προηγουμένως ό Μακάριος είχε προθ-υμηθή νά μεταβή είς Κωνσταντινούπολιν, 

άλλ’ έκοιλυΟ-η: « έμποδισθεϊς καί προ ολίγου μή λνπον' ονπω γάρ ήν εύκαιρος ή πρός 

ημάς επιδημία » ( ί. 178ν ). 
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(ί. πδν) Τοϋ αύτοϋ έτέρα πρδς τόν άνωτέρω είρημένον Ι'διον Αδελφόν. 

«Τούτο κοπος εστιν ενώπιον μου» φησιν ό ψαλμφδός προφήτης ενθη- 

νονντας όρων τους πονηρούς «έως ον είσέλθω εις τό αγιαστήρων τοϋ Θεόν καί 

συνώ εις τα έσχατα αυτών», διά τής προφητικής δηλονότι χάριτος και δννά- 

δ μεως’ εμοι δέ τοσοϋτον άπολειπομένω τής δυνάμεο)ς ταύτης δπόσον και τής 

προφητικής αγιότητας, πριν ίδεϊν τό νυν παρ’ ελπίδας άπαντήσαν τέλος, δνσ~ 

διακριτον υπήρχε πως τό άγαθόν σννεργόν έγεγόνει τω κακω προς έπίδοσιν. 

των γαρ νπο τής ύμετέρας αγάπης υπέρ ημών γεγραμμένων επεσταλμένων 

τιμές τω πατριάρχη και τή βασιλενούση και τοΐς εν τελεί, προσελάβοντο παρ- 

10 ρησίαν εντεύθεν οι πονηροί καθ’ ημών άνέπεισε γάρ ό πατριάρχης τούς βασι¬ 

λεύοντας καθ’ ημών όντιγράψαι καί προφασίσασθαι την ευσέβειαν, ώς μή 

γ. ι79γ δοκοϊεν άθφοις | ούσιν έπηρεάζειν άδίκως' έψ οϊς καί αυτός ημών καταψη- 

φιζομενος έγραψεν, εί καί μή προς υμάς ταϋτα πέπομφεν ώς ύστερον έγνω- 

ρίσαμεν, ενταύθα δέ τά γεγραμμένα κατασχόιν εις οίκείαν ώς έδόκει βεβαίω- 

15 οιν ήρξατο παρρησιάζεσθαι κατά τής ημών ενσεβείας ώς οϋπω πρότερον. καί 

οϋτω τηνικαντα τό τής αγάπης έργον πρόξενον έδόκει βλάβης τοϊς αγαπώμέ- 

νοις νπάρξαι καί τή πονηριά σννάρασθαι' τό δέ νυν έκβάν τέλος εδειξεν εκείνο 

αληθές ον, ώς ον τω κακφ τό αγαθόν, άλλα τω άγαθώ τό κακόν συνεργεί, καν 

μή κατά πρόθεσιν οίκείαν, ώς καί οι πατέρες διδάσκονσιν ήρθη γάρ ή καθ' 

20 ημών ένεργονμένη κακία, ονχ ϊν νφωθή καί μένη περιφανής, άλλ’ ΐνα σφο- 

δροτέρα κατασπασθή καί μετ' ήχον τή άποΛεία παραπεμφθή καί μηδέ τούς 

πόρρω δυνηθή λαθεϊν. 

Θαρρήσας γάρ ό νυν τοϊς βαρλααμίταις προσκείμενος πατριάρχης ώς ήδη 

πανταχοθεν το ενδοσιμον έχων, άτε καί βασιλικοις ώχνρωμένος γράμμασιν, 

25 επιχειρεί πρόεδρον εκκλησίας καθιστάναι τόν τον Βαρλαάμ μύστην καί διάδοχον 

καί οπαδόν Άκίνδννον, ώς ούν διαλανθάνειν ονκ είχε μέλλων ήδη τοϊς ίεροϊς 

διακόνοις έγκαταλέγειν τόν μή τόν βίον μόνον, αλλά καί τό σέβας άνίερον, 

2-4 Ρδ. 72,16-17. 

4 Οοάά. ΒΟ 1 έτέρα οπι. Β 5 άπολιπομένω Ο 

19 οΐ πατέρες : Παρεμφερή χωρία παρέχουν οί: Κλήμης Άλεξανδρεύς, Στρωμ. 

Α' XVII (Ο ίίο 8 ί & Ια Π η, Οΐεηαεηβ Αίεχ&ηάπππβ2, II, 55,15-80); Μ. Βασίλειος, 

ΡΟ 31, 3410, 333 Α-Β, Ίω. Χρυσόστομος, ΡΟ 60, 243, 377. 
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μαθοϋσα τοντο παρά τινων ή κρατίστη βασιλις και παραυτα συνεϊσα δολονς 

οντα πάντα εκείνα τά πρώην ώς επί προμήθεια δήθεν άλλη παρ αυτόν τελον- 

30 μένα, πέμψασα ονειδίζει καί τον εγχειρήματος απάγειν λόγω καί προς τό 

εϊκός επανάγειν πειράται τόν ιεράρχην των θείων φανερώς έκτροπο μεν ον 

νόμων, άλλά καί προκαταγγέλλει τήν μέλλονσαν έσεσθαι τής εκκλησίας ταρα¬ 

χήν, εί μή πείθοιτο. ώς δ’ εκείνος άπειθήσας τήν αθεσμον ταύτην ήννσε πρά- 

ξιν καί ό θόρυβος παρά τής πόλεως ήρθη πολύς ευθύς και οι μεν κατεβόων, 

35 οί δέ καί ρήξιν ήπείλουν, οί δέ καί άπερράγησαν ήδη τής νπ' αυτόν εκκλη¬ 

σίας, 6 δέ άντέκειτο προς πέρας αγειν τό βούλημα προθνμούμενος — αρχή γάρ 

ήν, άλΧ ον τέλος τής κακοβουλίας τό γεγονός — καί τοϊς βασιλείοις έπιδη- 

μήσας καθ' ημών δεινόν έπνει καί δεινώς έμεμήνει καί πάντα πράττων έωράτο 

ι. ι?9ν καί | πάντα λέγων ήκούετο συμμορίαν έαντώ περιστήσας, έντανθ' άνεφάνη 

40 μάλλον εϊπερ ποτέ τής αλήθειας ή δύναμις. ήν γάρ όράν θαύμα ξένον, υπέρ 

των εν φρουρά καθειργμένων τούς φρουρονντας καί φρουρά παραδόντας 

νπεραπολογονμένους ύπεραγοινιζομένους προκινδυνεύοντας ώσπερ συνηγόρους 

καί προασπιστάς καί δορυφόρους, άλλ’ ον φύλακας αυτών όντας ονδ απεχθανο- 

μένονς■ καί δή βουλή καί ψήφος συγκλήτου δικαιοτάτη σνναινούντων καί των 

45 έν αρχιερενσιν έκκρίτων άκυροι μέν ώς αθεσμον τήν επ' Άκινδύνω χειροτο- 

νίαν, έκβαλοϋσα δέ τούτον τής εκκλησίας ώσπερ τι κοινόν άγος πόρρω ποι 

ριπτεϊοθαι διακελεύεται καί καταισχύνει μέν πάντας τούς αύτω προσκειμέ¬ 

νους πολυειδώς καί μάλιστα τήν άνομα μέν δυναστείας περικειμένην, δουλεύειν 

29 ώς οιη. Β 34 ευθύς ίη ιη&Γδ. Β 

28 - 50 μαθοϋσα... ευσέβειαν: Πβ. τήν Άναίρεσιν της εγκυκλίου τοϋ Καλέκα, 

ί£. 128ν, 132ν καί τόν συνοδικόν τόμον τοϋ 1347 (ΜιΒΙοδΐεΙι-ΜϋΙΙεΓ, Αεΐ&... 

I, 248). 
31 - 38 τοίς βασιλείοις έπιδημήσας: Πβ. «Αναφοράν των αρχιερεών προς... 

“Ανναν τήν Παλαιολογίναν » ΡΟ 151, 769 Α, Καντακουζηνον II, 208,17-22 και Γρη* 

γοράν II, 605,13-18. 
44 συγκλήτου: Περί τής είς τοιαύτας περιπτώσεις άρμοδιότητος τής συγκλή¬ 

του βλ. Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Ή σύγκλητος εις τό βυζαντινόν κράτος, 

97 -98. 
44 - 47 και δή βουλή... διακελεύεται: Τά γεγονότα ταϋτα προσπαθεί νά κα- 

λύψη ό Ακίνδυνος γραφών προς Ματθαίον (εκδ. Εοεπετίζ, ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, 

100,95 κέξ. ). , 
48 ονομα δυναστείας περικειμένην : Ειρήνη - Ευλογία Χούμναινα ( περί αυτής 

καί έν στ. 78 )■ πβ. προς Φιλ. 476. Τό κενόν τοϋ τίτλου αυτής ( βασίλισσα ) υπενθυ¬ 

μίζει δ Παλαμάς έν τω ζ' άντιρρητικφ κατά τοϋ Άκινδύνου (κεφ. ε', ένθα εκτενής 

δ λόγος περί τής υπέρ τοϋ 5 Ακίνδυνου δραστηριότητος τής Χουμναίνης ) έν^ συνδυα¬ 

σμό) πάλιν μετά τής αντιθέτου έννοιας τής δουλείας γραφών «...τι ράρ ειπερ ονο- 

ματός τίνος επί βραχύ μετέσχε δυναστείας ποτέ, άρα μετά των έπειλημμένων τοϋ κρά- 
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δέ ήρημένψ πάσγι σπουδή ταϊς 3Ακίνδυνου κακοσχόλοις όρμαΐς, όρισμφ δέ 

50 λύει τάς κατά των ευσεβών έπηρείας και καταστέλλει τους διωγμούς επιμαρ¬ 

τυρούσα τούτοις τό ασφαλές κατ’ ευσέβειαν. 

Γνώσεται τοίνυν, οίμαι, πας τις εντεύθεν καί θανμάσεται τής παρ' ημών 

πρεσβευομένης αλήθειας την δύναμιν, δτι μή μόνον, ήνίκα πάσα στάσις άπήν, 

έν δυσι συνόδοις έξετασθεϊσα τό κράτος έσχεν, αλλά και τής εμφυλίου στά- 

55 αεως έγερθείαης, ήνίκα καί τοΐς βασιλεύουσιν ημείς έδόξαμεν επαχθείς καί 

των σνκοφαντούντων χώραν επί τοσοϋτον ήδη χρόνον καθ’ ημών λαβόντων 

καί πάντα λεγόντων τε καί πραττόντων εκείνων άνέδην ημείς καθειργμένοι 

διατελοϋμεν, δμοος κατά την τών θείων δογμάτων άλήθειαν ούδέν ήττον ή 

προτερον περιεγενόμεθα' καί ταύτό γέγονεν, ώσπερανεί τις γλώτταν ή καί 

60 χεϊρά τίνος δεσμήσας εϊτ εις άμιλλαν προκαλοϊτο λόγων ή συγγραμμάτων, 

καί μηδ’ οϋτω συγχωρεϊται τούτου κατά ταντα κρατεΐν. αλλά τό αποστολι- 

κον εκείνο νϋν ερεις, δτι ό λόγος τον Θεού ού δέδεταΐ' τούτο μέν οϋν έστιν 8 

και αυτός λέγω, δτι τής τού Θεού δυνάμεως υπήρξε τό παν, ήτις έν άσθενεία 

τελειοϋται, καθάπερ αυτός προς τον απόστολον εφη' τότε γάρ όντως τελειοϋ- 

65 ται, δτε καί πολεμουμένη τό περιόν έπιδείκνυται καί κατασπάσθαι δοκούσα 

ι80γ δια τών είς τούς άντεχομένους αυτής κινδύνων \ νψηλοτέρα τών κατασπώντων 

καί αχείρωτος διαδείκννται. Σκόπει γάρ, ώς έχθροϊς ήμίν προσεϊχον οι αντο- 

κρατορες, στασιαστάς ημάς έκάλουν οί τούτοις χαριζόμενοι πάντες ώς μή 

σνμβαίνουσαν τοϊς καιρόΐς παρασχόντας την γνώμην, πόσω μάλλον οί καί 

70 λίαν άπεχθώς προς ημάς διακείμενοι καί πάντα τρόπον έπιτίθεσθαι προαιρού¬ 

μενοι1 φανερώς ούν μετά τών αποστατών καί δεσμωτών κατεκρίθημεν σνντε- 

ταγβαι καί προσήν τό καινοφωνίαν ήμϊν έν τοϊς δόγμασιν έγκαλεϊν, επειδή τό 

δι ο λεγειν αληθώς νπέτρεχέ τις τους κσκουντάς αιδώς, τούτοις θαρρήσαντες 

οι βαρλααμϊται και μάλλον τών άλλων ό μάλλον εκείνου μύστης καί διάδοχος 

75 καί οπαδός 3Ακίνδυνος ύπέρχονται τον φλεγμαίνοντα καθ’ ημών, άτε μή σνναι- 

νεϊν αίρουμένων τω καιρώ, πατριάρχην έννοιαν αυτοί προς αυτόν τε καί τούς 

κρατούντας ύποκρινόμενοι καί μισθούς αδρούς, τούς μέν ήδη προσάγοντες 

παρα τής δεινός, τούς δ’ ύπισχνούμενοι, μόνον εί συμμαχήσει τούτοις καθ' 

62 II Τίπι. 2,9. 63-64 II Οογ. 12,9. 

50 τας : τά Ο 67 (προσεϊχον) προσεϊχον Ο 

τους^ τής βασιλείας παρά τούτο | τετάξεται και νομοθετήσει δεήσαν και συναθροίσει 

κοινός συνόδους και κυρώσει τά καλώς ανταϊς δεδογμένα ; πολλοϋ γε και δει. και τί 

λέγω ταΰτην ή καί μετά τό εκ βασιλέως εκείνο κήδος δούλάς ήν τών ώς αληθώς βασι¬ 

λευόντων άεί;» Ρ&ΓΧ5. §γ. 1238, ίί. 174ν - 175γ. 
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ήμών καιρόν ήδη λαβοϋσι χωρήσαι καί την ήτταν^ άναπαλαίσασθαι. ο δέ καθ’ 

80 ήμών οργισμένος άγαν καί λημμάτων ήττων ούχ ήττον ώς μικρού πάντες ίσα- 

σιν ών μηδέ τών προσενηνεγμένων αφέμένος καί προσοφείλειν έλεγε χαριν, ει 

πάντας σχοΐεν έκπολεμώσαι προς ή μάς τούς άνθρώπονς καί μάλιστα τους εν 

τοϊς βασιλείας αύτοϊς, ού καί τήν φρουράν ήμϊν σννεσκεύασεν, ώς ασφαλέ¬ 

στατος εϊη’ καί πάντα ήν αύτοϊς ούτος ό πάντων έπειλημμένος τής εξουσίας 

8Β έξαρχος σύμμαχος μάρτνς τών νπ αυτών λεγομένων ώς δήθεν σννιστωρ και 

ώς ώετο Απαράγραπτος καί Απ’ αύτής τής άξίας βεβαιωτης, ως κριτής και 

τό κράτος έγκεχειρισμένος τής εκκλησίας, μεσίτης προς τους εν χερσιν εχον- 

τας τά σκήπτρα τής βασιλείας, παρ’ ών καί προστάγματα έκομισατο και 

παρέσχε τούτοις μετά τών εαυτού καθ’ ήμών έπιδεικνύναι γραμμάτων και 

90 φόβω τούς μή πειθομένους άλλως προσάγεσθαι. άλλ’ ουδέ μέχρι τούτων τα 

καθ: ήμών, άλλά καί σύνοδοι, μάλλον δέ προσχήματα συνεκροτούντο συνόδων, 

έν αις οπειλαί καί έπαγγελίαι καί δόσεις καί Αφαιρέσεις καί παν ο τι ποτέ 

δεινόν τε καί χρηστόν ούκ έλέγετο μόνον, Αλλά καί έτελεϊτο παρά του λαχον- 

94 τος τούτον τήν προστασίαν τής εκκλησίας· καί τά μέν δείνα. τοις ημιν σννη- 

380ν γοροϋσιν | έπήν, τά δέ δοκούντα χρηστά τοϊς καθ’ ήμών όρμώσι και ημάς 

δυσφημούσιν. _ * , _ 
Ός ο& ένόμισαν ήδη περιγενέσθαι καί πάντ’ ήδη κατα νουν εχειν αντοις 

καί τον κολοφώνα τών κακών έπιθεϊναι διενοονντο, μάλλον δέ καί έπετιθεσαν 

ήδη, κινεί τούς βασιλεύοντας ό τών βασιλευόντων Θεός, έπεγείρει προς ζήλον 

100 άμαχον τούς έν τέλει πάντας τούς μετ’ αύτονς άρχοντας τούς μετ εκείνους 

ύπασπιστάς καί δορυφόρους καί ύπηρέτας καί Απλώς παν τάγμα βασιλικόν 

καί πάντας τούς ένστρεφομένονς τοϊς βασιλείοις, ΐνα τούς άλλους παραλιπω 

νϋν. καί ήν όράν εξαίσιους τούς καθ’ ήμών οργισμένους βασιλείς τρέφοντας 

έξαίφνης τήν Αργήν κατά τών καθ’ ήμών ώρμημένων, τήν μετ αύτών καθ 

105 ήμών Απεχθώς διακειμένην σύγκλητον υπέρ ήμών καί βουλευομένην και εις 

προύπτον τάς ενβονλίας προάγουσαν καί ούδέν έώσαν τών ^ είς τούτο^ τείνον¬ 

τας άπρακτον, τούς άλλους σνναγωνιζομένους άπαντας καί πρός τήν νπερ 

ήμών άμιλλαν Αλλήλονς διερεθίζονταζ’ τά δέ μεΐζον, δτι μηδέ τής έμφνλιου 

στάσεως πω ληξάσης, μάλλον δέ καί Ακμαζούσης, ής ένεκα καί προς ημάς 

110 έσχον άηδώς. Φέρε γάρ, εί τις δνσί μαχομένοις έπιστάς δικαστήν είναι τος 

παρ’ αυτού λεγομένων Αξιοϊ τοϊν δνοϊν τον έτερον, κομίσαιτ’ αν όντινονν λογον 

80 λημμάτων ήττων: Έν τη «Αναφορά τών αρχιερέων πρός τήν... Ανναν 

τήν Παλαιολογίναν > χατηγορεϊται ό Καλέχας, διότι « άλούς τφ τής φιλαργνριας 
δεινώ καί άλογίστω πάθει, ώς μισθωτός άνεστράφη έν τη έκκλησή του Χρίστου, 

αννάγων άργύριον καί χρυσών ύπέρ τών υιών καί τών θυγατέρων αϊτόν παρα τους 
όρους τών άγιων, και τούς Ιερούς κανόνας τής άγιας τοΰ Χρίστου εκκλησίας... » Ρ£ 

151, 768 0. 
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παρ' αυτόν, καί ταϋτα τής προς τον αντικείμενου αύτω διαμάχης έπικρατον- 

αης; εί δέ καί αυτός ό ζητών τήν παρ’ εκείνον ψήφον έχει τους αντιλέγοντας, 

πόαω μάλλον δυσέφικτον τό ζητούμενου ; εί δέ καί ύποπτεύοιτο παρ’ αντοϋ ώς 
115 μη φιλίως προς αύτόν διακείμενος, μάλλον δέ προς μέν αύτόν άπεχΟώς, πρός 

δέ τόν αντικείμενου αύτώ φιλίως, ό δ’ αντιλόγων άντιστρόφως εχων, πώς ονχϊ 
και παντελώς ανέφικτου, εί μή τι καί πλέον; άλλ’ δ μηδέ δνσίν άνθρώποις 
μαχομένοις δυνατόν ήν, πριν άφεϊσθαι τής πρός άλλήλονς μάχης, ετέρων, καί 
ταυτα των μη φίλων δοκούντων, έκβνμοος ύπεραγωνίζεσθαι, τούτο πεποίηκεν 

120 ό Θεός δυνατόν ενδήμομ καί στρατιώταις καί στρατηγό ις καί τοπάρχαις, ΐνα 

παραστήση τοΐς πάσι διά πάντων αήττητου οϋσαν τής αλήθειας τήν δύναμιν. 

ΣΤΑΥΡΟΣ I. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 

120 ο£. Βαη. 3,2*3,27 (94). 

119 τιεποίκεν 0 121 την τής αλήθειας δύναμιν Β 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αφορμήν εις τήν σύνταξιν βιβλιογραφίας περί των εγγράφων και χει¬ 

ρογράφων του Αγίου "Ορους παρέσχεν είς εμέ προ πενταετίας ή συγγραφή 

του άρθρου ’Άθως (Βιβλιοθήκαι) εις τό «Συμπλήρωμα» {τόμ. Α , 1958, 

σ. 262γ- 267α) τής « Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας». Εις τό^μικρόν 

εκείνο άρθρον έπεχείρησα νά συγκεντρώσω τήν κυριωτέραν περί του θέμα¬ 

τος βιβλιογραφίαν, διηρημένην εις δυο τμήματα (βιβλιογραφίαν περί χειρο¬ 

γράφων καί βιβλιογραφίαν περί εγγράφων), ευθύς δέ μετά τήν δημοσιευσιν 

του άνετύπωσα αυτό, μετά τινων βελτιώσεων καί προσθηκών, καί είς αυτο¬ 

τελές μικρόν τεύχος1. . , 

Ή τοιαΰτη βιβλιογραφική συναγωγή, παρ’δλας τάς έξ αυτής τής φυσεως 

του εγκυκλοπαιδικού τοΰτου άρθρου άπορρεουσας άτελείας της, άπεδείχθη 

χρήσιμος εις τούς ειδικούς ερευνητάς των πολυτίμων ιστορικών καί φιλολο¬ 

γικών θησαυρών τού £Αγίου "Ορους, Ικρίθη εύμενώς2 καί εξηντλήθη ταχέως. 

Διά τούτο έκρινα σκόπιμον νά προβώ σήμερον ενταύθα είς δευτέραν, επηυ* 

ξημένην καί βελτιωμένην, εκδοσιν αύτής, άνευ βεβαίως των δύο προτασσό¬ 

μενων πληροφοριακών σημειωμάτων, τά όποια άλλωστε δεν είχον αυτοτελή 

χαρακτήρα, άλλ* άπέβλεπον απλώς είς τό νά συμπληρώσουν τά κενά του 

παλαιού άντιστοίχου άρθρου τής «Μεγάλης Ελληνικής Έγκυκλοπαιδείας». 

Είς τήν επιγραφήν τής δευτέρας ταΰτης εκδόσεως προέταξα τήν λέξιν «Ελ¬ 

ληνικά», διότι άφήρεσα έκ τής βιβλιογραφίας τά ολιγάριθμα άλλωστε λήμ¬ 

ματα περί μή ελληνικών (σλαβικών, ρουμανικών, τουρκικών κλπ.) χειρογρά¬ 

φων ή εγγράφων, τά όποια είχον περιλάβει εις τήν πρώτην εκδοσιν.^ Έπραξα 

δέ τούτο, περιορισθείς τοιουτοτρόπως είς μόνην τήν περί των ελληνικών 

ι Μ. I. Μανούσακα, Χειρόγραφα καί έγγραφα του * Αγίου “Ορους, Αθη- 

2 Βλ. ίδίφ τάς βιβλιοκρισίας των Γ. Σούλη έν ΕΕΒΣ, τόμ. 28 (1958 ), σ. 

510-515 (εκτενή, μετά προσθηκών, ιδίως διά τά σλαβικά έγγραφα) και Κ.. ΟυΠ- 

Ιαηά έν « Βνζαπϋποδίανίοα », τόμ. ΧΧδ ( 1959), σ. 136. Πρβλ. και Ρ. τ 

εν « Βγζ&ηΐΐηίδοίιβ ΖβΚβοΙιπΛ », τόμ. 51 (1958), σ. 429 καί Μ.-^ίΙίβΙ εν 

« δοπρίοπυιη », τόμ. XII (1959), σ. 158 ( άριΰ·· 206 ). 
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βιβλιογραφίαν, διότι, διαπιστώσας την μεγάλην εκτασιν τής περί των ξενό¬ 

γλωσσων άγιορειτικών χειρογράφων καί εγγράφων βιβλιογραφίας καί τό 
λίαν δυσπρόσιτον αυτής, δεν ήθέλησα ν’ άναλάβω εργον έξαιρέτως δυσχερές 
καί έκτος τής αρμοδιότητας μου. "Ας ελπίσω δ'τι άλλος άρμοδιώτερος θά 
επιληφθή τοΰτου. 

Αί κυριώτεραι τροποποιήσεις, βελτιώσεις καί προσθήκαι τάς οποίας έπέ- 

φερα εις την άνά χεΐρας νέαν έκδοσιν τής βιβλιογραφίας είναι αί ακόλουθοι: 

α) Προσέθεσα πλεΐστα νέα λήμματα (υπέρ τά εκατόν έν συνόλφ) άνα- 

φερόμενα τό μέν εις δημοσιεύματα άτινα εΐχον παραλείπει ( από σκοπού, 

χάριν τής συντομίας του άρθρου, ή καί εξ άγνοιας)1, τό δέ εις δημοσιεύ¬ 

ματα ίδόντα τό φως μετά την πρώτην έκδοσιν τής βιβλιογραφίας μου, από 
τού 1958 καί εντεύθεν. 

β) Ήρίθμησα τά λήμματα εκατέρου των τμημάτων (Α' : Χειρογράφων 
καί Β': Εγγράφων), προς εΰχερεστέραν διάκρισιν αυτών άπ* άλλήλων 2 καί 
άνεΰρεσιν τή βοηθείςι τού ευρετηρίου, προσέθεσα δέ καί παραπομπάς από 
τού ενός εις τον άλλον αριθμόν, οπού έκρινα τήν τοιαΰτην συσχέτισιν άναγ- 

καίαν ή εξυπηρετικήν. 

γ). Διά τά εις σλαβικός γλώσσας δημοσιεύματα παρέθεσα καί τάς μετα¬ 

φράσεις των τίτλων αυτών εις την ελληνικήν. 

δ) Προσεπάθησα, διά τής προσθήκης καί νέων εντός αγκυλών διασα¬ 

φήσεων, νά κατατοπίσω τον αναγνώστην επί τού περιεχομένου καί τής 
φύσεως πολλών δημοσιευμάτων καί έν γένει νά παράσχω χρησίμους περί 
αυτών ή περί τών χειρογράφων καί εγγράφουν πληροφορίας. Έν τούτοις, 
δεν ήθέλησα νά προχωρήσω εις την παράθεσιν έτι περισσοτέρων λεπτομε¬ 

ρειών (ώς π.χ. περί τού άπολύσαντος έκαστον έγγραφον, τού είδους τού 
εγγράφου, τών τυχόν προηγουμένων έκδόσεών του κλπ.), διότι ή έπισώρευ- 

σις τοιούτων λεπτομερειών θά ηύξανεν αίσθητώς τον ό'γκον τής βιβλιογρα¬ 

φίας καί τελικώς θά ώδήγει εις σύγχυσιν μάλλον ή εις άποσαφήνισιν. 

ε) Προσέθεσα έν τέλει αλφαβητικόν πίνακα περιλαμβάνοντα όχι μόνον 

1 Έκ τών έν τη βιβλιοκρισία τοϋ κ. Γ. Σούλη, ένθ* άνωτ., παρατεθέντων 

έχρησιμοποίησα αρκετά, παρέλειψα όμως καί πολλά, ώς επουσιώδη ή ώς μή εισερ¬ 

χόμενα είς τά πλαίσια τής παρούσης βιβλιογραφίας. Έκ τών έκ τής βιβλιοκρισίας 

ταύτης ληφθέντων, οσα δεν ήδυνήθην νά ίδω προσωπικώς έσημείωσα δι’ άστερί- 

σκου Τον φίλον κ. Σούλην ευχαριστώ καί διά την πρόθυμον βοήθειαν του προς 

μετάφρασιν τών επιγραφών τών εις σλαβικάς γλώσσας συντεταγμένων άρθρων. Ευχα¬ 

ριστώ επίσης τον κ. Γ. Θεοχαρίδην διά τήν φιλικήν ύπόδειξιν δεκάδος λημμάτων. 

2 Κατά τήν εντός τών συστηματικών υποδιαιρέσεων άρίθμησιν ήκολοΰθησα τήν 

χρονολογικήν σειράν, μέ όλιγίστας εξαιρέσεις (προς συσχέτισιν π.χ. συγγενών δημο¬ 

σιευμάτων ή προς διαστολήν τών γενικών καταλόγων ή συλλογών άπό τούς ειδικούς 
ή τάς μεμονωμένος εκδόσεις). 
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τούς συγγραφείς τών εν τή βιβλιογραφία δημοσιευμάτων, αλλά καί δσα έκρινα 

ένδιαφέροντα από τά πρόσωπα, τοπωνύμια καί πράγματα τα αναφερομενα 

εις τάς έπιγραφάς η τάς περιλήψεις τούτων. , , 

"Οφείλω νά δηλώσω δτι ή βιβλιογραφία αυτή δεν είναι εξαντλητική, 

άλλα κριτική. Έπεδίωξα νά περιλάβω έν αυτή τά κατά τήν κρίσιν μου κυριω- 

τερα δημοσιεύματα. Πολλά δευτερεύοντα ή πεπαλαιωμένα παρελειψα^σκοπι 

μως, άλλα πάλιν έκ τούτων περιέλαβον, διότι δέν τάφρον εντελώς εστεμ¬ 

μένα ενδιαφέροντος1. Τής τοιαύτης μνείας ή παραλειψεως δεν ητο βεβαίως 

δυνατόν νά εξηγώ έκάστοτε τόν λόγον ή περί τά τοιαϋτα άλλωστε θέματα 

έκτίμησις είναι συχνάκις ζήτημα υποκειμενικόν και αντιρρήσεις θα υπαρ 

νουν πάντοτε. Ό συντάκτης πάντως τής παρούσης βιβλιογραφίας, ητις, και 

παρά τάς καταβληθείσας νέας προσπάθειας, είναι αδύνατον να μη εχη 
ελλείψεις, θά έδέχετο εΰγνωμόνως πάσαν νέαν συμπληρωσιν η διορθωσιν. 

Θά έλογίζετο δ’ ικανοποιημένος, άν, μέχρι τής έμφανίσεως άλλου τελειότε¬ 

ρου βοηθήματος, ό άνά χεΐρας όδηγός επιτυχή νά προσφερη έστω και μικρας 

υπηρεσίας εις τούς έρευνητάς. 

Α'-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

α'-ΓΕΝΙΚΑ 

1. Σπυρίδωνος Π. Αάμπρου, 'Έκθεσις προς τήν Βουλήν τών 

'Ελλήνων περί τής είς τό "Αγων *Ορος αποστολής αότον κατα το θέρος τον 

1880, Άθήνησιν 1880. η 
2* ΡογΙΪΓΪή ϋερβηεΐίϊ], Α(οιΐίΐαβ Κηιίιαία (= Βιβλιογραφοι 

τοϋ "Αθω), « δΐεηί:3 ν Οδέδ. ΙήαΠ. άιΛ. ρτοενέέδ. » 1883, τεϋχ. 1, σ. 142 

ν §? τεύγ. 3 - 4, σ. 268 * 305· , 
3. Ο γ γ ΐ 110 Κοτοίθνβΐ&ϋ, άρθρ. ΑίΙιΟδ [Ιβε ΜΜιοίΚβςιιββ βΐ 

1&3 ηιαηιΐΒβήίδ) εν « Όίο1ίοηη*ΐΓ0 άΤώΐοίΓε εί άβ ^έο^ταρίιιε εεοΐββίδδ- 

ίίςιιβδ », τόμ. 5, Ραπδ 1931, στ. 113-118. = 

4. Δ η μ· Γ κ ί ν η, Κατάλογοι ελληνικών κωδίκων εν Ελλαδι και Α 

χολή, « Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 11 (1935), σ. 

363 - 364. ^ ^ - ή " ι 
5 ΜδηΜαηά ΑίΗοε, πιίί Ββϋνάρβη νοη Ρτοίβδδοτ Ότ. Ρ. ι^οΐ 

ο· 6 γ - Μαηοΐιοη, Ργο£055ογ Πγ. Ε. Ψε[§&ηά- Ργε§: ηηά 

βίεΠβηΗίθτ Α. Ό βΐηάΐ - ΒβίΚη. Ηβναιχ^ώβη νοη Ρτοί. ϋτ. Ρ. 

Μϋ 183 ΑΜΙάιιηοβη ηηά ί Κατίβ, ΜϋηοΡοη (1943), σ. 

ι Περιγραφάς μεμονωμένων χειρογράφων έσημείωσα μόνον κατ’ έξαίρεσιν· έπί- 

σης καί εκδόσεις εγγράφων έξ άντιγράφων περιεχομένων εις φιλολογικούς κώδικας. 
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170*209 (Μίηίαίηνβη, και είκ. άριθ. 90* 127 ) και σ. 216 * 217 ( ΟβδβΜβίιί- 
ΙίΰΚ δβάβηίδανηβ ΗαιιάεβΗνίββη, καί εΐκ. άριθ. 131 * 132). 

6. Μ α γ ο ε 1 Β ί ο 5 α γ ά, Κβρβνίοίνβ άβδ ΜΜίοΙΗβρηβδ βί άβδ βαίαίο- 
(?ιιβ8 άβ ιηαιιηδβνίίδ ρνββδ. Όεϋχίέηιε έάίΐίοπ, Ραπ'δ 1958, σ. 41*48, 
άοιθ. 184-202: Αίϊιοδ. [Ή πρώτη εκδοσις του 1948]. 

7. Ρ. ΌοΙ^ετ, Όβν ΗβίΙίρβ Ββνρ Αϋιοδ ηηά δβίηβ Βϋβίιβηβϊιάίζβ. 

«ΒίΜίοΙίιεΙτδρΓοΜεπιε άετ Οε§;εη\ν&Γΐ:. Ναείιπείιίεη £ΰι* ννίδδεηδοΐιαίΐΐίεΐιε 
ΒΜοΛεΙζεη», ΒειΊιεΒ: 1, ΡΓαηΙΠιΐΓί: α.Μ., 1951, σ. 46 - 61 = Παρα- 

σπορα. 30 ΑηβαΙζβ ζητ ΟβδβΙιίβΚίβ, ΚηΙίιιν ηηά 8ρναβΗβ άβ8 δρζαηίίηί- 
8θ1ιβη Ββίβΐιβδ, ΕίΤαΙ, Βαοΐι - Καηδίνετίσ^, (1961), σ. 391-409. 

^ 8. Μ 3γοε 1 Β ί εΐι ατ ά, ΚαρροΗ ζητ ηηβ νηίδδίοη ά’βίιιάβδ βη 
θτβοβ (29 αούί-29 ηονβιηδνβ 19511, « Βιιΐΐείΐη ά’Ιη£οπη&ί:ίοη άε ΡΙηδΗ- 
ίηϊ άε ΚεεΙιεΓοίιε εΐ ά’ΗΐδίοίΓε άεδ Τεχίεδ», άριθ. 1 (1952), σ. 48-80 
[βλ. σ. 59 κ.εξ.: IV. Σ,β ΜοηΙ ΑίΚοδ]. 

9. Του αύτοΰ, ΚαρροΗ δην ηηβ νηίδδίοη ά’έίαάβ8 βη Ονβββ βί βη 
Τηνρηίβ (30 αούί-45 ηονβνηδνβ 1955), αυτόθι, άριθ. 4 ( 1955), σ. 49- 
72 [ βλ. σ. 54-64]. 

10. Ν. Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν, 

τόμ. Α', τεΰχ. α', εκδ. δεύτερα, Άθήναι 1956, σ. 140-141. 

11. Λίνου Πολίτη, 'Αγιορείτες βφλιογράφοι του 16ον αιώνα, 

« Ελληνικά», τόμ. 15 (1957 ), σ. 355-384 καί πίν. 9-15 (εΐκ. 1*12). 

12. Του αύτοΰ, ΡαΙάορναρΗίδβΗβ ΜίδζβΙΙβη νοπι ΗβίΙίρβη Ββνρ. 
I. Βνβί ΟΗίΙαηάαν - ΗαηάδβΗνίββη. — II. Ββν 8β1ινβιϊ)βν άβν Καίδβνίη 
ΕΙίδαΜΗ. — III. ΚαίδβνβνιυάΚηηηρβη. — IV. Βίβ 8βΚβνβ άβδ ΒηβΗΜη- 

άβν8. — ν. Είη Μοηο&οηάιβΙ, «Βγζαηΐίπίδείιε ΖείΙδεΒπίΙ», τόμ 50 
( 1957 ), σ. 310 - 320 καί Τα£. VII - X. 

13. Ματεεί Κι ο Η ατά, ΚαρροΗ δην Ια ςηαίνίέιηβ ηιίδδίοη ά'βίη- 
άβδ βη Ονβββ (9 ηιαί - αοηί 1957), « Βαίΐεΐίπ άΊηίοπηαΙάοη άε ΓΙηδίΐΐιιί: 

άε Κεείιετεΐιε εΐ ά’ΗίδίοίΓε άεδ ΤεχΙεδ», άριθ. 6 (1957), σ. 45-66 καί 
άριθ. 7 (1958), σ. 33-45. 

13α. Λίνου Πολίτη, ' Αγιορειτικά άνάλεκτα, « Ελληνικά », τόμ. 16 

( 1958-1959), σ. 126 - 136 καί πίν. 2-4. 

14. Ιεαηΐτί^οίη, Ροήν ηηβ βίιιάβ άβδ ββηίνβδ άβ βορίβ Ιρζαη- 
ίίη8, «δεπρίοπιπη», τόμ. 13 ( 1959), σ. 195-209 (II. 3: Ιβδ ρνβηιίβνδ 
ββηίνβδ άβ βορίβ άβ ΓΑΟιοδ). 

15. Μ. Κίεΐιατά, (Μίδδίοηδ ά’βίιιάβ βη Ονβββ) 1. Μοηί-ΑίΗοδ 
βί Ραίνηοδ. 29 ]ηίη-21 αοίιί 1959,« Βαίΐεΐϊπ ά’ΙηίοΓΕαμΙίοη άε Γΐπδΐίΐμί; 
άε ΚεεΙιεΓεΙιε εΐ ά’ΗΐδΙοίΓε άεδ Τεχΐεδ », άριθ. 9 ( 1960), σ. 53-57. 

16. Ε. Α ιή μ π ά ά ε Μ ε π ά ί ε 1 μ, Μοηηί ΑίΗοδ αηά Ονββίι Ραίνί- 
δίϋζ Εάιίίοηδ, « δίιιάίμ ΡμίπδΒεα », χόμ. 3Χ (1961), σ. 23-37. 

17. X. Γ. Π α χ ρ ι ν έλη, Βφλιοθήκαι καί άρχεϊα των μονών του Άγιον 
"Ορους,’ Αθήναι 1963. (Άνατΰπωσις (μετά προσθηκών) εκ της «Θρησκευ¬ 

τικής καί Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας», τόμ. 1 (1962), στ, 935-943), σ. 

3-16: /. Βφλιοθήκαι. 
18. Ματεεί Βίο Η ατά, Καρρονί 8ΐιν ηηβ ηιίδδίοη ά'έίηάβ βη 

Ονβββ βί βη ΙοηροδΙαυίβ (10 αούί-13 δβρίβΊηδτβ 1961), « Βιιΐΐεΐΐη ά’Ιη- 

Ιοηηαίιϊοη άε ΓΙηδίίΐιιΙ: άε ΕεεΙιεΓοΙιε εΐ ά’ΗίδΙοίΓε άεδΤεχΙεδ », άριθ. 11 

( 1962), σ. 17-42 [ σ. 18- 27 : Εβ Μοηί-ΑίΗοδ καί σ. 36* 38 : Μαηηδβνίίδ 

ρΗοίορναρΗίβδ - ΑίΗοε ]. 

β'- ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΜΟΝΩΝ 

19. 2 π υ ρ. Π. Λ ά μ π ρ ο υ, Περί των παλιμψήστων κωδίκων των άγιο- 

ρειτικών βιβλιοθηκών, *Αθήναι 1888. 

20. Τ ο υ αύτοΰ, Κατάλογος των έν ταϊς βφλιοθήκαις τον Άγιον 

*Ορονς έ?Αηνικών κωδίκοιν, τόμ. Α' - Β', εν Κανταβριγία τής Αγγλίας, 1895 - 

1900 [άριθ. 1-6618“ σπουδαιότατον εργον]. 
21. Κ ΐ γ 50 ρ ρ Ε,ά&ϊ αηά δ ί 1 ν α Ε α ε, Όαίβά Ονββά ΜϊηιΐδβηΙβ 

Μαηηδβήρίδ ίο ίΚβ ρβαν 1200. III: Μαηηδβηρίδ ίη ίΚβ Μοηαδίβήβδ ο( 

Μοηηί ΑίΚοδ αηά ίη ΜίΙαη. Βοδίοπ, ΜαδδαεΙιαδδεΗδ 1935 [ύπβ άριθ. 86- 

123 καταγράφονται έκ των διά μικρογραμμάτου γραφής τά χρονολογημένα 
αγιορειτικά χειρόγραφα, από έτους 948-1200, εξ <δν παρατίθενται φωτοτυ¬ 

πικοί πίνακες ύπ’ άριθ. 152-209]. 
22. Κίρίάίο Μ ϊ ο η ί, I ΙίοηΙαάαήα άβΐ Μοηίβ ΑίΚοδ, « Α«ι άεΐ 

Κεαίε Ιδίΐΐιιίο νεηείο άί δείεηζε, Τ,εΐϋθτε εά ΑΠι», τόμ. ΧΟνί, μέρος 
β' ( 1936-1937), σ. 23-87. 

23. Ε. Πείαΐΐε, Νοίε δΐιτ Ιεδ ταμηυδεπίδ 33ί;Γθ1ο§·ΐαιιε5 άα Μοηΐ;- 

ΑΒιοδ, «Παγκάρπεια, Μέΐ3η§:ε5 Ηεηπ Οτέ^οίτε», τόμ. III, Βταχείΐεδ 

1951, σ. 107-112. 
24. Ε. \ν. δ ά η η ά ε γ δ, Ορβναίίοη ΜίβνοβΙηι αί Μοηηί ΑίΗοδ, « Βί- 

όΐίεμί ΑτοΗμεοΙο^ίδί;», τόμ. 18 {1955), σ. 22-41 [περί των εργασιών τής 
εις "Αγ. "Ορος άποστολής τής Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου κατά τό 1952- 

1953“ βλ. τον μεθεπόμενον άριθμόν], 
25. δ1ΐ£ Υ· Κιιά6εΓ§:, Ββδ ηιαηηδβνίίδ ά βοηίβηη ρνοβαηβ άη 

Μοηί- ΑίΚοδ, «Εταηοδ», τόμ. 54 (1956), σ. 174- 185. 

26. Ε. "νν. δ α η η ά ε γ δ, Α Όβδβνίρίίνβ ΟΚββΜίδί οβ 8βΙββίβά Μαηη¬ 

δβηρίδ ίη ίΚβ Μοηαδίβνίβδ ο( Μοηηί ΑίΚοδ, ηύβνοβίΐηιβά {ον ίΐιβ Εϊθνανρ 
ο{ Οοηρνβδδ αηά ίΚβ ΙηίβνηαϋοηαΙ ΟνββΙ Νβιυ Τβδίαηιβηί Ρνο]ββί, 1952- 
1953. ψΆδΚιηςΙοη, Εί^τατυ ο£ Οοη^τεδδ, ΡΠοίιοΠηρΙίε&Ιιίοη δετνίοε, 1957 

[κατάλογος ύπερδιακοσίων φωτογραφηθέντων χειρογράφων, τής Καινής Δια* 
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θήκης κ.ά., έκ των μονών Διονυσίου, Ίβήρων, Μεγ. Λαύρας, Παντοκράτο- 

ρος, Σταυρονικήτα καί Βατοπεδίου. Έν τελεί προστίθενται καί οί κατάλο¬ 

γοι των φωτογραφηθέντων άγιορειτικών χειρογράφων ΰπο τής εν Βερολίνφ 

Γερμανικής Ακαδημίας των “Επιστημών, του Πανεπιστημίου του ΗαΓν&τά 

καί του εν Παρισίοις Ινστιτούτού Έρεΰνης καί Ιστορίας των Κειμένων]. 

27. Βασιλικόν “Ιδρυμα Ερευνών. Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών - Κέν- 

τρον Νεοελληνικών Ερευνών. Φωτογραφίζεις χειρογράφου και αρχείων 
έκτελεσθεϊσαι είς επαρχιακός βιβλιοθήκας και μονάς της ' Ελληνικής 5Επι¬ 

κράτειας (Κατάλογος άριθ. 1), ’Αθήναι 1962 [ πολυγραφημένον' εν σ. 12- 

19 κατάλογος τών έκ τών μονών του 'Αγ. "Ορους φωτογραφηθέντων χει¬ 

ρογράφων ]. 

γ' - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ 

Σκήτη * Αγίας ’Άννης (Μεγίστης Λαύρας). 

28. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος [ βλ. άριθ. 20], τόμ. Α', σ. 11-18 

[άριθ. 82 = 1-127 =46]. 

29. Εΰλογίου Κουρίλα, Κατάλογος άγιορειτικών χειρογράφων. 

Μέρος Β'. Κώδικες τής Σκήτης τής * Αγίας ’Άννης, έν τοις όρίοις τής Λαύ¬ 

ρας διακειμένης, μή περιεχόμενοι έν τώ Καταλόγω τον Λάμπρον, « Θεολο¬ 

γία», τόμ. 15 ( 1987), σ. 239-248, 361-366, τόμ. 16 ( 1938), σ. 74-79, 

173- 180, 249-261, 350-354, τόμ. 21 (1950), σ. 269 - 291, 325-338,506 - 

525 [άριθ. 448-514 ( = 47 - 103), 515-517 καί (τών καλυβών) 518- 841 ]. 

30. Γερασίμου μοναχοί! Μικραγιαννανίτου, Κατάλογος χει¬ 

ρογράφων κωδίκων τής βιβλιοθήκης τον Κυριάκον τής κατά τό Άγιώνυμον 
"Ορος τον Άθω Ίεράς και Μεγαλωνύμον Σκήτης τής Άγιας Θεομήτορος 

’Άννης, « Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », τόμ. 29 (1959), σ. 

87 - 192 καί 30 (1960 · 1961), σ. 453 - 560 + 560α' - δβΟιδ' [ άριθ. 82/1 - 

127/46 + 47 -114]* [ καί εις ιδιαίτερον τεύχος, μετά πινάκων συνταχθέντων 

υπό Κωνσταντίνου “Α. Μανάφη, εν “Αθήναις 1961, εκδοσις Εται¬ 

ρείας Βυζαντινών Σπουδών, εκ σελ. 234 (οι Πίνακες εν σ. 221-234)). 

Σκήτη Άγιον Άνδρέου (ρωσική, εν ΚαρυαΤς). 

31. Ό χειρόγραφος κατάλογος τής Σκήτης περιε?ίάμβανε τφ 1909 χει¬ 

ρόγραφα μεμβράνινα 52 καί χαρτφα 201. Μέγα μέρος τουτιον επωλήθη μετά 

την ρωσικήν επανάστασιν. Επτά έξ αυτών, άγορασθέντα τφ 1925 καί 1930 

υπό του Τΐι. 'ΐΥΗΗίειηοΓε, παρεχωρήθησαν υπό τοΰτου είς τον Κ. ΟαΓΓβΙΙ 

καί εΰρίσκονται σήμερον είς τό Πανεπιστήμιον του Ρπηεείοη ετερον ευρι- 

σκεται εν Βαλτιμόρη, ^Υ&ΚεΓδ ΑΠ Ο&ΙΙθγυ, κώδ. 526 (Μ. Κΐεΐιαπί, 

Βέρβνίοίτβ, σ- 42). Ή τύχη τών λοιπών αγνοείται. Μερικά επωλήθησαν 
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η κατεσχέθησαν εις Θεσσαλονίκην καί εΰρίσχονιαι είς τήν βιβλιοθήκην τού 

έχει Πανεπιστημίου (βλ. τούς επομένους άριθ. 32-33). Ή βιβλιοθηχη τής 

Σκήτης άπετεφρώθη εκ πυρκαϊας τή 16 Ιουλίου 1908. 
32. Λίνου Πολίτη, Νέαι προσκτήσεις τής συλλογής χειρογράφων 

τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ελληνικά», τόμ. 16 (1958-1959), σ. 

236-238 [ άριθ. 41-45, έξ ών τά ΰπ’ αριθ. 42, 43 καί 45 προέρχονται έκ 

τής Σκήτης τοϋ 'Λγ. Άνδρέου, βλ. τον αμέσως έπόμενον αριθμόν!· ^ _ 

33 Τοΰ αϋτοϋ, Χειρόγραφοι κώδικες εκ τής Σκήτης τοϋ Αγιου 

Άνδρέίν, «Ελληνικά», τόμ. 17 (1962), σ. 340-346 [περί τών νπ άριθ. 

42, 43 καί 45 χειρογράφων τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (^βλ. αριθ. 

82) καί περί ετέρων κατασχεθέντων τω 1960, προερχόμενων εκ τής Σκητης 

τοΰ *Αγ. “Ανδρέου]· 

Σκήτη Άγιου Δημητρίου. 

34. Ή είς τήν μονήν Βατοπεδίου ύπαγομένη σκήτη τοΰ * Αγίου Δημη- 

τρίου κατέχει 48 χειρόγραφα, &ν κατάλογος άνέκδοτος είίρηται παρά τφ 

μοναχφ ΆλεξάνδρΦ Βατοπεδινφ ( Μ. ΚϊοΗβτά, ΗέρβνΙοι«, σ. 43-44). 

Μονή Βατοπεδίου. 

35 Σωφρονίου Εΰστρατιάδουκαί’Αρκαδίου Βατοπε¬ 

δ ι ν ο ΰ, Κατάλογος τών έν τή Μέρα Μονή Βατοπεδίον Υποκειμένων κωδίκων, 
έν Κανταβριγία καί έν Παρισίοις (Ηατνμτά ΤΗεοΙοδίεειΙ^δίαάίεδ, τομ. 

XI = 'Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, άριθ. 1), 1924 [άριθ. 1- 1536]. 

36. Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, Συμπλήρωμα άγιορειτικών 

καταλόγων Βατοπεδίον καί Λαύρας. ΜνημειαΆγιολογικά. ΟΑγιορειτική Βι¬ 

βλιοθήκη, άριθ. 4), Ρ*Π8 1930 [άλφαβητ. κατάλογος τών άγιογραφικών 

κειμένων* πρβλ. καί αριθ. 38]. , _ _ 
37 Λίνου Πολίτη, Κατάλογος λειτουργικών είληταριων της Ιερας 

Μονής Βατοπεδίου, «Μακεδονικά», τόμ. 4 (1955-1960), 1957, σ. 403- 

409 [άριθ. 1-26, βλ. καί πίν. 4, είκ. 12]. 

38. ΤΗ. I. δοΗιηϊί;, ΚαίαΙορ Ζίίίριίβΐι νηίίορΐ8βη Vαίορβάδκαρο 
πιοηαβίυφ ηα ΑίΗοηβ ( = Κατάλογος τών άγιογραφικών χειρογράφων τής 

μονής Βατοπεδίου εν ’Αθφ), «Ιζνεδ^α Κι»*&*ο ΑΓεΗεο1ο§:ιδεδΗαο;θ 

ΙηδϋΐιιΙα ν Κοηδίαηβηοροΐέ», τόμ. 8 (1903), σ. 264-301 [πρβλ. και 

άριθ. 36 ]. , 
39. ΐ>. δεΓΓ\ιγ5, 8θΗ8&'ψίίοη8 βί ΒίρηαίητβΒ άαη8 Ιβ8 Μ88 αββ 

Χ-ΧΠΙ $ίβοΙβ8, οοη8βνυέ8 αιι Ίηοηα8ίβνβ άβ ναΐορέάί (ΑΙΚοζ), «Κεναε 

6.05 ΒίόΗοίΗεςμιεδ », τόμ. 14 (1904), σ. 63- 76. ν _ 

40. V. Ν. Βεηε^ενίδ, Ειδήσεις περί τών έν τω Βατοπεδιω και τη 
Λαύρα τον Άγιον Αθανασίου τον Αθωνίτου ευρισκομένων ελληνικών κανόνι- 
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κών χειρογράφων, « νίζ&ηΙ^δΗ] ντοιηοηηί^ », τόμ. XI {1904), Ρπίοζβηιβ, 

άριθ. 2, σ. 3, 5-45. _ _ . , β 
41. Ό χειρόγραφος συμπληρωματικός κατάλογος της μονής περιελαμρανε 

τφ 1958 τούς χώδ. άριθ. 1537 -1684, σχεδόν πάντας τού ΙΖ'-ΙΘ' αϊ. καί πάντας, 

πλήν 3- 4, λειτουργικού περιεχομένου (Μ. Κίοΐιατά, ΚέρβΗοίτβ, ο. 43). 

Βλ. καί άριθ. 34. 

Μονή Γρηγορίον. 

42. 2 π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 43-59 [ «ριθ. 548 = 1 - 

702= 155] καί συμπληρωμ., τόμ. Β', σ. 470-471 [ αριθ. 6584 = 156- 

6589 = 161]· , . , 
43. Κατά την βεβαίωσιν τού Β α ρ λ α ά μ *Α γ γ ε λ ά κ ο υ, Η εν Αγιψ 

"Ορει Άθω Ιερά Μονή του * Αγίου Γρηγορίον, 1300-1921, Θεσσαλονίκη 

1921, σ. 36, ή μονή κατά τό 1921 κατεΐχεν 174 χειρόγραφα. Ό σημερινός 

εν τή μονή χειρόγραφος κατάλογος, συντεταγμένος υπό τού ανωτέρω Βαρ¬ 

λαάμ, περιλαμβάνει χειρόγραφα ύπ’ άριθ. 1 -157 { ών ή άρίθμησις δεν αντα- 

ποκρίνεται προς τήν τού Λάμπρου) καί (συμπληρωμ.) 1 - 26, ^οι εν ολίρ 

183. Ό κατάλογος ούτος εφωτογραφήθη τφ 1962 υπό του εν Αθηναις 

Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τού Βασιλικού ιδρύματος Ερευνών. 

Μονή Διονυσίου. 

44. 2 π. Λ ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 319 - 436 [ αριθ. 3535 = 1 - 

4120 = 586]. Γ _ , Δ, 
45. Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α, Κατάλογος αγίορειτικων, χειρογράφων>. Α . 

Κώδικες τής μονής του Άγιου Διονυσίου εν "Άθω μή περιεχόμενοι έν τφ έκδο- 

θέντι καταλόγω τον Σπ. Λάμπρον, « Θεολογία », τόμ. 14 (1936 ), σ. 114 -128 

καί 330*347 (πρβλ. καί είσαγ., σ. 42-52) [άριθ. 273=587-447 = 762]. 

46. ΕύθυμίουΔιονυσιάτου μοναχού ΐ, Συμπληρωματικός κατά¬ 

λογος ελληνικών χειρογράφων Ίεράς Μονής Διονυσίου Άγιον "Ορους, « Έπε- 

τηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », τόμ. 27 (1957 ), σ. 233 - 271 [ αριθ. 

587 - 798 ελλην. καί 799 - 804 σλαβ. Εκτενέστερος καί πληρέστερος τού προη¬ 

γουμένου, παρέχων τήν σημερινήν άρίθμησιν πρβλ. τούς υπο Κωνστ. Α. 

Μανάφη, Σημείωμα περί των συμπληρωματικών καταλογών, των χειρο¬ 

γράφων τής */. Μ. Διονυσίου, συνταχθέντας πίνακας αντιστοιχίας, αυτόθι, 

σ. οσί-^^ν»ι. „ Ε. , 
47 Αρχιμανδρίτου Γ α β ρ ι ή λ, καθηγουμένου Ιερας Μονής Αγιου 

Διονυσίου, Ή έν Άγίω "Ορει Ιερά Μονή τοϋ Άγιου Διονυσίου, * Αθήναν 

1959, σ. 57-66: Βιβλιοθήκη [σύντομος μνεία των άξιολογωτέρων χειρο¬ 

γράφων τής μονής]. 

48- Ο. Η ο £ πια η η, Είη ΗαηάεβΗΗβεη - νβτζβΐοΚηΐΒ άβ8 ΑΟιοδΜο- 
20 - 8 -1963 

Ελληνικά χει0όγδθ·<Ι>α *νΥδ»φα ' ^οα '0β0”ς ^ 

8ίβΓ8 αυ* άε,η 7<Αν 1627, « Βγζ*ηάηΗΛε ΖάΜϋ ». τόμ. 

44 (1951). ο- 272-277 [διά τήν παλαιό τέραν εποχην 1. 

Βλ. καί άριθ· 78. 

Μονή Δοχειαρίου. 

49. Σ π.Λάμπρου, Κατάλογο;,τόμ. Α', α. 233- 269 [άριθ.2675 = 1 - 

30965^ Ό ίατά τήν Ιπιθεώρησιν τού Μ. I. Μανοόααχα (1953) χειρόγρα¬ 

φος κατάλογος τϋς μονής, <ρβόν«ν μέχρι τοΐ άρΑ 475 περιλάμβανε 

434, 441 455, 457 - 459 και 461 - 475 είναι έντυπα βιβλία. 

Μονή Έσφιγμένου. 

51. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. Π0-199 [ αριθ. 2014 1 

ΖΖΖ.ΙΖΛμ “«« - -*·” **— ,Μ·κ" 
ο Κατά, ΒέρβΗοίνβ, σ· 44). 

Μονή Ζωγράφον. 

53· Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 31 - 35 I άριθ. 327 = 1 - 

436=110]. 

Μονή Ίβήρων. 

54. Σπ. Λάμπρου, Λατόμος, τόμ.Β', ο- 1 - 279 [άριθ. 4121 = 1- 

5506 = 1386] «αϊ [προσθ.), σ- 591 -597. Ευστρατιάδου, 

εκδοσιν ύπό Γ. Κουρνούτου. 

Μονή Καρακάλου. 

57. Σπ. Λάμπρον Κατάλογος,^Α>· 130 

1- 1763 = 250] καί συμπληρωμ., ιομ. Β , 

6618 = 279]· 25 
ΕΠΕΤΗΡ.Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉΝ ΣΠΟΥΔΉΝ Ετο; ΛΒ 
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Σκήτη Κανσοκαλνβίων (Μεγίστης Λαύρας). 

58. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Β', σ. 462 - 468 [ άριθ. 6585 = 

1-6582=48]. 
59. Κατάλογος των κωδίκων τής Μέρας Σκήτης Κανσοκαλνβίων και των 

καλυβών αυτής, συνταχθείς υπό Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κουρίλα, Λαυριώτου, καί 
έκδιδόμενος μετά προλεγομένων καί πινάκων υπό μητροπολίτου πρ. Λεοντο- 

πόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου (*Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, άριθ. 

5), Ραπ δ 1930 [άριθ. 1 -272]· 

Μονή Κοντλου μονά ίου. 

60. Σ π· Λ ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 270- 318 (άριθ. 3070 = 

1-3534 = 461). 

61. Ό έν τή μονή λεπτομερής χειρόγραφος κατάλογος του ποτέ βιβλιο- 

φΰλακος Χαρίτωνος, συνταχθείς δλίγον προ του 1889, περιέχει αριθμούς 
1-562, εξ ών οί πρώτοι 461 συμπίπτουν προς τούς τού Λάμπρου. "Ετερος 
κατάλογος, συντεταγμένος προχείρως από τού 1918 κ.έξ. υπό των κατά και¬ 

ρούς βιβλιοθηκάριων, φθάνει μέχρι τού άριθ. 662. Τφ 1953 εύρεθησαν υπο 
Μ. I. Μανούσακα ελλείποντα τά χειρόγραφα ύπ* άριθ. 7, 70, 72, 472, 510- 

516, 521-522, 524-525, 528, 552, 562. Φύλλα τού ύπ* άριθ. 77 (μικρο- 

γραφίαι) εύρίσκονται νύν έν τφ Μουσείφ τού Πανεπιστημίου τού Ρπηεε- 

Ιοη (Μ. Κιοΐιατά, Άέρβτίοίνβ, σ. 193). Νέος συμπληρωματικός κατάλο¬ 

γος, συνταχθείς υπό Λ. Π ολίτη, είναι υπό έκδοσιν. 

Μονή Κωνσταμονίτου. 

62. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 36-42 [άριθ. 437 = 1 - 

547 = 111]. 

Μονή Μεγίστης Λαύρας. 

63. Κατάλογος των κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας (τής έν Άγίω 'Όρει), 

σννταχθείς υπό Σπυρίδωνος μοναχού Λαυριώτου, ιατρού, έπεξεργα- 

σθείς δέ καί διασκευασθείς υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου, μητρο¬ 

πολίτου πρ. Λεοντοπόλεως. Έπλοντίσθη και διά των έν τελεί δύο παραρτη¬ 

μάτων και των άναγκαιούντων ευρετηρίων πινάκων, Ραπ5 1925 ('Αγιορει- 

τική Βιβλιοθήκη, άριθ. 2-3), σ. 1 -379 [άριθ. 1-2046]· 

64. Σωφρ. Εύστρατιάδου, Άγιορειτικών κωδίκων σημειώματα. 

Α') Τής Λαύρας του * Αγιον Αθανασίου, «Γρηγόριος ό Παλαμας », τόμ. 1 

(1917), σ. 49-62, 145- 160, 374-384, 413-432, 457-472, 561-568, 

617-624, 755-766 [τά σημειώματα ταύτα δεν περιελήφθησαν εν τφ αμέ¬ 

σως προηγουμένφ καταλόγφ, οπού ύποδηλούνται απλώς δι9 άστερίσκου επί 

των αντιστοίχων αριθμών]. 
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65. Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κουρίλα, Τά κειμηλιαρχεϊα καί ή βιβλιοθήκη τής 
έν "Αθω Μονής τής Μεγίστης Λαύρας έν κινδύνφ. Β'. (Ηβιβλιοθήκη τής Μονής 
Μεγίστης Λαύρας, τά χειρόγραφα, ό έντυπος κατάλογος, τά έντυπα, ή άθλια 

κατάστασις καί ή διαρροή, « Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », 

τόμ. 11 ( 1935), σ. 323-339 [έπίκρισις τού καταλόγου Σπυρ. Λαυριώτου- 

ΣωΦρ. Εύστρατιάδου (άριθ. 63), μετά περιγραφής 3 νέων χειρογράφων]. 

66. ΐ Χρυσοστόμου Λαυριώτου, Κατάλογος λειτουργικών εϊλη- 

ταρίων τής Μέρας Μονής Μεγίστης Λαύρας, « Μακεδονικά», τόμ. 4 (1955 - 

1960), 1957, σ. 391-402 [ μετ* εισαγωγής καί προσθηκών υπό Λίνου 

Πολίτη, άριθ. 1-50, έξ ών τό ΰπ’ άριθ. 48 σλαβωνικόν* βλ. καί πίν. 

1 - 4, είκ. 1-11]. λ 
67. Παντελεήμονος Λαυριώτου, Συμπληρωματικός κατάλογος 

χειρογράφου κωδίκων Ί. Μονής Μεγίστης Λαύρας 'Αγίου 5'Ορους (μετά πίνα- 

κων), «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 28 ( 1958), σ. 

87 - 203 : άριθ. [ 1 ] 2047 - [ 128] 2172 (Κώδικες βιβλιοθήκης) καί 523/80 - 

559/116 (Καθολικού) [Μετά πίνακος τών Ακολουθιών καί πινάκων Α' - Ε' 

συνταχθέντων υπό Κωνσταντίνου Α. Μαναφη]. 

68. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Συμπλήρωμα άγιορειτικών 
καταλόγων Βατοπεδίου καί Λαύρας. Μνημεία Αγιολογικά, Ρ3.Π5 1930 [ βλ. 

άριθ. 36 ]. Λ _ 
69. V. Ν. Βεπεδενίδ, Ειδήσεις περί τών έν τω Βατοπεδιφ και τή 

Λαύρα τον 'Αγίου 3Αθανασίου τον ’Αθωνίτου ευρισκομένων ελληνικών κανονι¬ 

κών χειρογράφων, « νίζαηΙ;ί]δΗ]νΓεπιεηηί1<:»,τόμ. XI (1904), Ρπίοζεηίε, 

άριθ. 2, σ. 3-4, 46-90 [πρβλ. άριθ. 40]. 

Βλ. καί άρ. 28*30 καί 58-59. 

Μονή Ξενοφώντος. 

70. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 60-74 [άριθ. 703= 1- 

865= 163]. 

71. Συνοπτικός χειρόγραφος κατάλογος, συνταχθείς τφ 19ο3 υπο Μ. 

I. Μανούσακα, περιέλαβε συμπληρωματικώς τούς αριθμούς 164-204.^Έκ 

τούτων έδημοσιεύθη περιγραφή τού ύπ’ άριθ. 191 κώδικος υπό τού αυτού 

Μ. I. Μανούσακα, Δύο άγνωστα έργα τον Γερασίμου Βλάχου εις άγιο- 

ρειτικόν κώδικα, «Κρητικά Χρονικά», τομ. 8 (1954), σ. 55-60. 

Μονή Ξηροποτάμου. 

72. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 200 ■ 232 [ άριθ. 2334 = 

1-2674 = 341]. 
73. Προηγουμένου Ευδόκιμου Ξ η ρ ο π ο τ α μ η ν ου (Π. Δ ο υ- 

ρουντάκη) τού Κρητός, Κατάλογος αναλυτικός τών χειρογράφων κωδί- 
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κων τής βιβλιοθήκης τής έν 'Αγίφ *Ορει νΑθφ ιεράς και σεβάσμιας, βασιλι¬ 

κής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής Μονής τον Ξηροποτάμον, Θεσσαλονίκη 

1932 [καταγράφονται 407 χειρόγραφα έναντι των 341 του καταλόγου Λάμ¬ 

πρου, ήτοι 66 επί πλέον, ως και 18 του Τυπικαρίου' ή άρίθμησις διάφορος 

της του Λάμπρου]. 

Μονή Παντελεήμονος (Ρωσικόν). 

74· 2 π. Λ ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος, τόμ. Β', σ. 280 - 461 [ άριθ. 5507 — 

1-6534=1027]. 
75. Ό χειρόγραφος κατάλογος τής μονής, ως διεπιστώθη τφ 1953 εκ 

του ελέγχου του Μ. I. Μανοΰσακα, προχωρεί μέχρι του άριθ. 1275, ή τΰχη 
όμως των επί πλέον κωδίκων 1028 - 1275 παραμένει ανεξακρίβωτος. 

Μονή Παντοκράτορος. 
76. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 91-113 [άριθ. 1035 = 

1- 1268 = 234]. 
77. Σπυρ. Λαυριώτου-Σωφρ. Ε ΰ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Κατάλογος 

των κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας, Ρ&Πδ 1925, σ. 391 - 394: 'Αγιορειτι- 

κών κωδίκων κατάλοιπα. Β'. Κώδικες τον Καθολικού τής Μονής τον Παντο¬ 

κράτορος (μή περιγραφέντες νπό τον Λάμπρου) : άριθ. 2088 = 1- 2111= 24. 

78. Ό έν τή μονή χειρόγραφος συμπληρωματικός κατάλογος περιλαμ¬ 

βάνει τούς άριθμούς 235-317, ών οΐ 235-283 είχον καταγραφή υπό των 
μοναχών, οι δέ 284-317 προσετέθησαν τω 1953 υπό Μ. I. Μανοΰσακα, 

δτε εΰρέθησαν ύπ’ αυτού έλλείποντα τά ύπ’ άριθ. 49, 64, 65, 187 - 189, 203, 

274 χειρόγραφα. Τά έν Ρπηοεϊοη (Βιβλιοθήκη Α15εΓ^ Μ. Ρποηά, ]ΐ.) 

δυο φύλλα μέ μικρογραφίας (κώδ. 3) προέρχονται εκ τού ύπ άριθ. 52 κωδι¬ 

κός Παντοκράτορος (Μ. Κι ο Η ατά, Άέρβνώΐτβ, σ. 194). Ό κλαπείς πολύ¬ 

τιμος ιστορημένος κώδιξ 49 ( περί οΰ βλ. καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο ν εν « Νέφ Ελ- 

ληνομνήμονι », τόμ. 18 ( 1924 ), σ. 34 - 35 ) προσεφέρετο τφ 1961 προς πθ)λη- 

σιν υπό τού έν Εοδ Απ^εΐοδ βιβλιοπώλου Οδοατ Μεγοτ όμού μετά δύο 

άλλων κωδίκων (άριθ. δ καί 49;) τής μονής Διονυσίου. 

Μονή Παύλου. 

79. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 19-27 [ άριθ. 128 = 

1-221 = 94]. 
80. Τφ 1952 ή βιβλιοθήκη τής μονής περιελάμβανε 250 χειρόγραφα χαρ- 

τφα καί 4 μεμβράνινα (Μ. Βίο Ε ατά, Βέρβνίοΐνβ, σ. 47). Ό σημερινός 
εν τή μονή χειρόγραφος κατάλογος, συντεταγμένος υπό τού βιβλιοθηκάριου 
Γέροντος Θεοδοσίου, περιλαμβάνει χειρόγραφα ύπ’ άριθ. 1 -308 (ών ή 

άρίθμησις δεν συμφωνεί προς τήν τού Λάμπρου). Ο κατάλογος ουτος έφω- 
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υπάρχουν π0οσέτι περί τά 30 άκαταλογογραφητα. 

Σκήτη Προφήτου Ήλιου (βασική)· 

81. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Β', α. 469 [«».«. 6583- 1· 

Πρτοτατον (έν Καρυαΐς)· 

«9 Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 1-10 [αριβ^ 1 -811· 

83 Ό "συνοπτικός χειρόγραφος κατάλογος δ συντεταγμένος «ο του 
, , , Υηυσοστόμου άναβιβάζει τα χειρόγραφα «ς 114 (εξ ών 

ποτέ ιω δέν δνευ0έθησαν τφ 1953), περιλαμβάνει όμως 

μεταξύ αυτών καί 7 σλαβωνικά (άριθ. 83^85 ^7 ^ που α^νος^ρέ- 

Γ· ϊ <■*»» * 

τού Πρωτάτου. Μονί) Στμοηέτρας. 

81 5 π Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 114 -129 [ άριθ. 1269 = 

!. ι58ΐ3 = 245Ϊπάν- τά χειρόγραφα ταϊτα άπετεφριδθησαν (πλην^ος 

η Μο) κατά την έν έτει 1891 πυρκαϊάν τ* *^Τ° ^ τοϊ 6ν 

σκέται νϋν Ιν τή βιβλιοθήκη της «μ ■ «,τον ^ ^ ^ „η. 

Κωνσταντινουπόλει Αρχαιολογικού . ν( Μ τ> [ ε ^ αΓ ά, ΒέρβΗοίνβ, σ. 47 ). 

^«***** 

ΑοαΙΙηήή Κοιηάηβ,« Βοΐοϋηα! Οο«ί, Μοη«=, Ματ. . ^ *1948 >’ 
σ. 102 -108 [ τετραευάγγελον τού ΙΓ αι· εκ της μονής Σιμοπετρ ςΐ. 

Μονή Σταυρονικήτα. 

86. ϊ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 75 ■ 90 [ άριθ. 866=1- 

“ 7. ν6·.1».. „ τ..... ν· ·;?·ΖΤ.τΧΤ-Ζ· 
ρονικήτα, « Γρηγόριος ο Παλαμας», τομ. ( 

2 « "ΰ 
στερον όμως, υπό Λάμπρου, άριθ. 28, 26, 44]. 
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89. Μ. I. Μανοΰσακα, Συμπληρωματικός κατάλογος των χειρογρά¬ 

φων τής έν Άγίφ ’Όρει 'Ιερας Μονιάς Σταυρονικήτα, « Έπετηρίς Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 23(1953), σ. 304-311 [άριθ. 170, 175- 185). 

90. Γαβριήλ Σταυρονικητιανοΰ, Σημειώματα περγαμηνών 
κωδίκων τής Ίερας Μονής τον Σταυρονικήτα, « Γρηγόριος ο Παλαμας», 

τόμ. δ (1921), σ. 262-266. 

91. Του αυτόν, Σημειώματα χαρτφων κωδίκων τής 'Ιερας Μονής 
του Σταυρονικήτα, αυτόθι, σ. 406-412. 

92. Εν τή μονή αποκειται και χειρόγραφός κατάλογος, εκτενέστερος 
του του Λάμπρου, υπό την επιγραφήν «Γαβριήλ Σταυρονικητια- 

ν ο ΰ, ΟΙ περγαμηνοϊ κώδικες τής βιβλιοθήκης Μέρας Μονής τον Σταύρονι- 

κήτα», τόμ. Α', 1915 (άριθ. 1-28) και τόμ. Β', 1915 (-1916) (άριθ. 29- 

57). Εν τελεί του τόμου Β' φέρεται περιγραφή τών 4 εΐληταρίων υπό τούς 
αριθμούς 58 - 61 ( = 171 -174, βλ. ανωτέρω, άριθ. 87) καί τού ύπ’ άριθ. 

170 κώδικος, μή καταγραφέντων υπό Λάμπρου- 

93. Τφ 1953 εύρέθησαν υπό Μ. I. Μανοΰσακα έλλείποντα τά ΰπ* άριθ. 

93, 94, 97, 125, 141, 142, 147, 155, 168, 169 χειρόγραφα. 

Μονή Φιλοϋ'έον. 

94. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 151 -169 [άριθ. 1764 = 

1-2013 = 249]. 

Μονή ΧιλανδαρΙον. 

95. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σ. 28 - 30 [ άριθ. 222 = 1 - 
326 = 105]. 

96. Ό εν τή μονή χειρόγραφος συμπληρωματικός κατάλογος περιλαμ¬ 

βάνει τούς άριθμούς 105 Μδ-161 ( Μ. Κ ϊ ο Η α γ ά, ΒαρροΗ 1952 [βλ. 
άριθ. 8], σ. 62). 
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Β'-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

α' - Γ Ε Ν IΚ Α 

1*. Ρ. Β ο ζ ο 6 γ α ζ ο ν, Α(οη$Μβ άοάκηιβηίμ (—Έγγραφα τού “Άθω), 

« νϊζΕηί:ί]δΡθ6 ΟδοζΓ&πο», τόμ. 1 (1915), σ. 50-76. 
2. Ρ γ. Ό ο 1 §■ 6 γ, Ώβυ ΚοάίΜΙοδ άβ$ ΟΗήεΙοάιιΙοδ ΐη ΡαΙβνηιο. Είη 

ΗδΗβν ιιηβτάαηηίβΓ Τρρηδ άβν θηζαηίΐηίδϋΗβη Καίδβηινίαιηάβ, « Ατοΐιίν 
£πγ ΙΐΓΐτιιηίΐ6ηΙοΓ5θ1ιιιη§:», τόμ. 11 ( 1929), σ. 1-65 {ιδίςι σ. 57 κ.εξ.) — 

Βι/ζαηΙίηΐδοίιβ ΏίρΙοτηαΙίΙΰ [βλ. άριθ. 11 ], σ. 1-74. 
3. Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου, Τά οριακά ζητήματα εν ν Αθω 

καί τό κύρος τών επισήμων εγγράφων, «Γρηγόριος δ Παλαμας», τόμ. 15 

(1931), σ. 19-23, 65-73, 120-130, 236-238. 
4. Α. Σ ι γ ά λα, 'Έκθεσις επιστημονικών ερευνών εϊς'Άγιον’Όρος [κατά 

τά ετη 1930 καί 1931], « Επιστημονική Έπετηρίς» τής Φιλοσοφικής Σχο¬ 
λής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 2 (1932), σ. 381-382 καί 

384 · 385. 
5. Οοπηαίπε Κοιπ 11εγ <3, Ια άίρίοηιαίίρηβ θρζαηίίηβ άβρηίδ 

1905, « Βγζαη1ίοη», τόμ. 13 ( 1938), σ. 605-629. 
6. Κ γ α ηζ Όδΐ^ετ, ΜοηβΗύαηά ΑΐΗοδ, Μϋηοΐιεη (1943) [βλ. 

άριθ. Α/δ], σ. 94-97 καί 102*107 [Αιΐδ άβη ΙΜκηάβηδΰΙιάίζβη, καί εΐκ. 
άριθ. 49-52 καί 56-58]. 

7. Τού αυτού, ΒηΙΙβΗη άίρίοϊϊΐαϋρηβ, « Ε.ενιιβ άβδ Εΐιιάοδ Βγζμη· 

Ηηοδ», τόμ. 7 ( 1949), σ. 69-89 [διά τά ετη 1939- 1948].^ 
8. Μητροπολίτου Κορυτσάς Εύλογίου Κουρίλα, ΟΙ θησαυροί τον 

"Αγίου ’Όρονς υπό τό φως τής επιστήμης, « Εκκλησιαστικός Φάρος», τόμ. 

48 ( 1949), σ. 228-244, 327*346 καί τόμ. 49 (1950), σ. 56-69 καί 
115-128. 

9. Οοηιηπδδίοη ίηΙεπίΕΐίοη&Ιο ροητ Γόάΐΐίοη άοδ &οΐ€δ §Γ0Ο5 0ο 

Π10Υ6Π ο.£6 61 άοδ Ιειηρδ ιηοάεταεδ [=Ε. ΌδΙ^εί, Η. 

V. I, 3 α γ€ π I, Ρ. Εε πιοτί ε, Μ. Μαποαδδ&Εμδ, δ. Ο. Μ β γ¬ 

όε ΐί], ΒβρΙβδ ά Βΐιίννβ ροιιτ I’έάίΗοη άβδ αείβδ θρζαηίίηδ, « Κοναε άβδ 
Εΐιιάεδ Βγζ&ηΐίη65 », τόμ. 10 (1952), σ. 124-128. 

10. Ε· ϋδΙ^ΘΓ, ΑνοΗίυατθβίί αη[ άβιη ΑΗιοδ. ίίϋβν Ανϋβϋώβάΐη- 

ρηηρβη (ην άίβ Ηβναυ,δραϋβ ϋμζαηΙίηίδσΚβν Καΐδβηιιίαιηάβη,« Ατοΐιίναΐί- 
5θ1ΐ6 ΖείΙδοΙίΓΐίί;», τόμ. 50-51 (1955), σ. 281 - 295 = Παρασπορα (1961), 

σ. 410*429. 
11. Τού αυτού, ΒρζοΜιηίδοίιβ ΌφΙοπιαΒ&. 20 Αηβάίζβ ζιιηι 

υτΙοΜίάβηιυβδβη άβν Βμζαηίίηβν. Ε15&1, Βιιοΐι - ΚυηδΙνετίΕ^ (1956) 
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[ συναγωγή καί έπανέκδοσις, μετά συμπληρώσεων, των κυριωτέρων δημοσιευ¬ 

μάτων του συγγραφέως περί βυζαντινής διπλωματικής, άτινα κατά τό πλει- 

στον άναφέρονται εις άγιορειτικά έγγραφα]. 
12. Ν. Β. Τωμαδάκη, Περί αρχείων εν 'Ελλάδι και τής αρχειακής 

υπηρεσίας, « Δελτίο ν τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας », τόμ. 11 

(1956), σ. 1-32 [ βλ. σ. 7*9]. 

13. Του αύτοΰ, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Α', 

τεΰχ. α', έκδ. δεύτερα, ’Αθήναι 1956, σ. 145 -146. 

14. Ρταηζ ϋο1§;οΓ, Τό Άγιον "Ορος και ή σημασία αυτόν διά την 

βυζαντινήν ιστορίαν, «Τιμητικός τόμος εις Γρηγόριον Παλαμάν (1359- 

1959)», Θεσσαλονίκη 1959, σ. 88-101 ( = «Γρηγόριος ό Παλαμάς », τόμ. 

42 ( 1959), σ. 174- 187). 

15. X. Γ. Πατρινέλη, Βιβλιοθήκαι και αρχεία των μονών του 1 Αγίου 
"Ορους, ’Αθήναι 1963 [βλ. άριθ. Α/17 ], σ. 17-20: II. Αρχεία. 

β'-ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

16*. V. Οτί§"θΓ6νΐό, Οδβνΐι ιιδβηαμο ριιίβ8β8ίυί]α ρο βηνορβμΙίΟ] 

ΤκΗήί { = Σχεδίασμα επιστημονικού ταξιδιού άνά την ευρωπαϊκήν Τουρ¬ 

κίαν), « ΙΙόοη^ία ζαρίδία ίΓάαναεηιγ.ια Ιιηρ. Κμζ&ηδΙάιη υπίνεΓδίΐοΙοαι», 

1848, Κηΐέΐ^α III, Καζοη 1848. [Τό ταξίδιον έγένετο κατά τό 1844-1845], 

17. Ροτρ1ιγΓ6 υερεηδίζί], ΙϊίιαζαΙβΙ αΐάου οΚναη^αεβίβΗεία υ 
οΙ)ϋβΙ](ΐο}ι 8ν. Θοτμ ΑβοηείχΟ^ (== Κατάλογος των εγγράφων των φυλασ¬ 

σόμενων εις τάς μονάς του "Αγίου "Ορους "Αθω), έν « ΖιιγποΙ Μίηοδία* 

Νατ. ΡΓθδνεδθ6ηί]ο », τόμ. 55 ( 1847), σ. 36-74 και 169-200 [ή κατάτα- 

ξις χρονολογική ]. 

18. Ιοδορία ΜΰΙΙοΓ, ΗίείοΗββΚβ ΟβηίζΥηαΙβτ ίη άβη ΚΙόδΙβτη 
ΑίΗθ8, έν «δίανίδοΐιε ΒίΜΐοίΙιεΙί», τόμ. 1 (1851, Βιέννη), σ. 147-200 

[εχει ως κυρίαν πηγήν τον αμέσως προηγούμενον, ώς συνεπληρώθη υπό 
Αόταηιονίο' άνετυπώθη διά τά προ του 1453 ελληνικά έγγραφα παρά 
Ε. Ζ&οΗοΓίαε νοπ Είπ^εηίΐιαΐ, Ιηε μναββο - νοΜαηιιιη, τόμ. III, 

Λειψία 1857, σ. XV κ.εξ.]. 
19. νίοΐοτ Ε & η §: 1 ο ί δ, Εβ ηιοηί ΑίΚοε βί 8β$ ηιοηαβίβνβδ, Ραπδ 

1867, σ. 29-96 [ή κατάταξις κατά μονάς' βασίζεται εις τούς δυο προηγου- 

μένους, συμπληρωθέντας διά των εγγράφων τής αποστολής δοΒαδίάαηον, 

περί ής βλ. Τ. ΡΙοΓίπδΙτί], Α[οι\$Μβ αίώγ % (οίομναβίββείάβ δηίηιΜ 8 

ηίβϊι ν εοδναηηαβίι Ρ. I. 8βνα8ί]αηονα (— "Εγγραφα του "Αθω καί φωτο- 

γραφίαι εξ αυτών εκ τής συλλογής τού Π. I. Σεβαστιάνωφ), Πετροΰπολις 
1880 καί Α. Ρ. Κ α ζ ά α π εν « νίζμηΙ:ί]δ1π] ντεπιοηιιΠζ », τόμ. 2/27 (1949), 

σ. 313-314]. 
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20. Εύλογίου Κουρίλα, Τά άγιορειτικά άρχεϊα καί ό κατάλογος 

του Πορφυρίου Ονσπένσκη, « Έπετηρϊς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », 

τόμ. 7 ( 1930), σ. 180-222 [έν σ. 187- 195 προτάσσεται χρήσιμος βιβλιο¬ 

γραφία των μέχρι τοΰ 1930 συλλογών καί εκδόσεων εγγράφων] καί τόμ. 8 

(1931), σ. 66-109 [άριθ. 1-477, ελληνική διασκευή τοΰ καταλόγου τοΰ 

ϋδροπδΗ] (άριθ. 17)' έν τελεί, σ. 107- 109, επιτάσσεται εύρετήριον τών 

εγγράφων κατά μονάς]· 

21. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η, Περιγραφικός κατάλογος των έν τοϊς 
κώδιξι του Πατριαρχικόν Αρχειοφυλακείου σωζομένων επισήμων εκκλησια¬ 

στικών εγγράφουν περί τών έν 'Άθω Μονών (1630 - 186ο), εν Κοίνσταντι- 

νουπόλει 1902 [αξιομνημόνευτος συλλογή, μολονότι δεν στηρίζεται επί 

καθαυτό εγγράφουν τοΰ "Αγίου "Ορους]. 

γ'-ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΜΟΝΩΝ 

22. Μ α ν ο υ ή λ 1 ω. Γ ε δε ώ ν, 'Ο "Αθως. Αναμνήσεις - "Εγγραφα - 

Σημειώσεις, έν Κωνσταντινουπόλει 1885- 

23. Α. Μοτάΐηιαηη, 'Ιστορικά έγγραφα περί τον "Αθω, « "Ο έν 

Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος », Αρχαιολογικόν Πα¬ 

ράρτημα τοΰ Κ' - ΚΒ' τόμου ( 1892), σ. 61 - 12. 

24. Ρ Η. Μ ο γ ο γ, Όίβ Ηαηρίανίαιηάβη βάν άΐβ (τβΒβΚίβΗίβ ά&τ 
ΑίΗοεΙιΙοείβν, (/Τ088ίβη1}ιβίΐ8 ζϊιίύι βνβίβη ΜαΙβ Ηβναιΐδρβφβϋβη ηηά ιηϋ 

ΕίηΙβϋηηρβη νβνεβίιβη, Ε6ίρζί§: 1894 [ βλ. καί άριθ- 40]. 

25. ’Αλεξά ν δ ρο υ Ε[ύ μ ορφο ποΰλου] Λαυριώτου, Άθωϊτις 

Στοά, « νΐζοηΐίίδΗ] νΓοηιοηηίΙε», τόμ. V ( 1898), σ. 483-493 (άριθ. 1- 

5), τόμ. VI (1899), σ. 448-459 (άριθ. 6-13) καί τόμ. IX (1902), σ. 

122- 137 (άριθ. 14-23). 

26. (Γερασίμου Σμύρνα κ η), Τό Άγιον "Ορος, έν ’Αθήναις 1903 

[ έκδίδονται ή επανεκδίδονται, όλικώς η αποσπασματικώς, π?ιεΐστα έγγραφα 

διαφόρων άγιορειτικών μονών]. 
27. ΚίΓδορρ Εαΐνβ, ΤΚβ βαήρ άαψ οβ Μοίΐαεϋοΐδηι οη Μοιιηί 

Αίίΐ08, ΟχίοπΙ 1909 [έν σ. 76-86 καί 102-108 διάφορα άγιορειτικά 

έγγραφα]. 

28. Σ π υ ρ. Π. Λάμπρου, Τά Πάτρια τονΆγίον "Ορους, « Νέος Έλ- 

ληνομνήμων», τόμ, 9 (1912), σ, 116-161 και 209-244. 

29. Εά. ΚιιγΙζ, Ζιλ άβη ΑίΗοεηνΙαιηάβη, «νίζ&ηΒβΙά] ντοπαοη- 

ηίΐί », τόμ. XXI (1914), σ. 74-89 [προσθήκαι εις τά « Αοίοδ άε ΓΑίΗοδ » 

τών μονών Ζωγράφου, *Εσφιγμένου, Χιλανδαριου, Βατοπεδιου και Παντο- 

κράτορος, βλ. αριθμούς 48, 98, 103, 196, 238]. 

30. Δ η μ η τ ρ. Α. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, Νέαι πηγαί τών θεσμών τοΰ 
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Αγιον "Ορους, Αλεξάνδρειά 1915 (άνατ. έκ του « Έκκλησ. Φάρου»), | 

31. Ργ. Βό 1 §·€Γ, ΕαοβΐνηίΙβδ δρζαηίχηχδβίιβτ ΚαχββνηΐΙζηηάβη. 67 :'<3 

ΑΜάηημβη ομ( 25 ΕίβΙιΙάνηβΙάαβΙη. Αηβ άβηι ΤΛοΜΜΙάβνατοΚϊν άβν 

ΒαμβήδβΗβη Αΐζαάβιηΐβ άβν Ψί88βη8β}ιαββη ζηβαζηηιβηρβδίβΙΙΙ, ΟβββΗήβ- £ 

ϋβη, βνΙάηίβΗ ηηά χη ΟπιββΗΗβ ηιϊβάβΐ'φβμβδβη, Μπηοΐιεπ 1931 [έκ των 'αΐ3 

εγγράφων της συλλογής άγιορειτικά είναι τά νπ άριθ. 16 · 18, 23, 25, 26, 

29-34, 36, 38, 39, 43, 47, 49, 51-53, 55, 56, 62, 63 ]. 

32. Του αΰτοΰ, ΕρΐΙζΗίΐβοίιββ ζιι άβη Εαβ8ΪζηχΙβ8 ύρζαηΐίηίδΰΐιβν 

ΚαίββνηΝζηηάβη,χηίΙ Ββηχβνίζηηρβη ζην ζαηΙίηΐββΗβη Ββδροίβηχινίζηηάβ, 

« Ατεΐιίν ίΰτ υτ1αιηάεη£οΓ5θ1ηιη§; », τόμ. 13 (1933), σ. 45 - 68 = Βρζαη- 

ϋηιββίιβ ΒΐρΙοχηαίϋζ (1956), σ. 75-101. 

33. Αρχιμανδρίτου Χριστόφορου Κτένα, "Απαντα τά έν 'Αγίω 
Ορει καθιδρύματα, εις 726 έν δλω άνερχόμενα, και αί προς τό δοϋλον έθνος 

νπηρεσιαι αντών, εν Άθήναις 1935, σ. 831 - 903 (Παράρτημα) [έκδίδονται 

31 έγγραφα, νεωτέρας εποχής]. 

34. Α. 8 ο 1 ο ν ΐ ε ν - V. Μ ο §ί η, ΒιρΙοιηαΙα μναβοα νβρηηι βί ίπιρβ- 

ναίονηπι Ββννίαβ, ΒεΙ^Γ&άί 1936. 

35. Μ. Π α 5 ε α γ ί 5, Εββ άίρΐόϊηβε μτβββ άβ& βοηυβναίηβ ββτύββ, 

« Κ,ενιιε Ιηΐεπιαίΐοηαίε άεε έίιιάεδ ΒαΙΙ^ηίίΐιιεδ », τόμ. 3 (1937 ), σ. 268 · 

272 [βιβλιοκρισία του αμέσως προηγουμένου αριθμού]. 

36. Η. Ό ο I §: ε γ, ΕΎηρβάημβναηββίβΙΙηημ ίη άβτ ΟμζαηΙχηίεβίιβη 

ΚαΪ8βνΙεαηζΙβι? « Ατείπν ίϋτ ϋΓ&μηάεηίοΓδοΙιιιηβ'», τόμ. 15 (1938), σ. 

39Ί-ΑΙΑ = ΒμζαηΗηί8β]χβ ΒίρΙοπιαΒΙζ, σ. 152-175 [βιβλιοκρισία τοΰ 

αριθμού 34]. 

37*. Β. Αηαδϋαδίίενίό, ΝβΙζοΙϋζί ηβϊζάαίί ρνδία ίβϊζβίονί ( —Ανέκ¬ 

δοτά τινα ελληνικά κείμενα), «δίαπηαΓ», τόμ. 12 (1937), σ. 3 κ.εξ. 

38. V13. ά ί ιπ ί γ Μ ο 3 ί η, ΑΙζίχ %ζ δνβίομοΐ'βΜΗ ανΚίνα (= Έγγραφα 

έκ των άγιορειτικών αρχείων), έν «βροπιεπίΕ» τής Σέρβικης Βασιλικής 

Ακαδημίας, 91, σειρά β', τεΰχ. 5, Βελιγράδιον 1939, σ. 153-260. 

39. Ρ γ. Ό ό I £€Γ, Ζην Αηβηαδβ ίηι ΑίΚοβηνΙζηηάβη νοη V. ΜοΗη, 

« Βγζααΐίηίδείιε Ζείΐεείιπίί; », τόμ. 40 (1940), σ. 125 -141 = Βμζαη- 

ΙίηΐδΰΗβ ΒίρΙοχηαΗΙζ (1956), σ. 302-324 [βιβλιοκρισία τοΰ άμέσως προη¬ 

γουμένου αριθμού]. 

40. Τωάννου Χρ. Χατζή ϊωάννου, Χρνσόβουλλα καί τυπικά 

περί τον ' Αγίου ’Όρονς των αειμνήστων βυζαντινών αντοκρατόρων, τεΰχ. Α', 

έν Άθήναις 1939 [ανατυπώσεις έκ τοΰ έργου τοΰ ΡΗ. Μεγετ, άριθ. 24]. 

41. Ρ γ μ η ζ Ό ό 1 §· ε γ, Αη8 άβη ΒοΚαίζΙζαχηιηβνη άβδ ΗβίΙίμβη 

Ββτρββ. 115 ΙΙνίζηηάβη ηηά 59 ΙΙχΙαιηάβηΒίβμβΙ αηβ 10 ΜΗνΚηηάβνίβη. 

Ινη Αηβυαμβ ηηά ηιίί ΙϊηΙβνδίηΙζηημ άβν ΒαμβνίββΚβη ΑΙζαάβηιίβ άβν 

Ψίβδβηββΐιαββη. Τβχίδαηά - ΤαβΙδαηά, Μίίηεΐιεη 1948 [ μνημειώδες εργον, 

ένθα έκδίδονται και σχολιάζονται μεθοδικώς, τά πλεΐστα διά πρώτην φοράν, 

115 σπουδαία άγιορειτικά έγγραφα ποικίλων τύπων, παρέχεται δέ καί σχε¬ 

δίασμα τής βυζαντινής διπλωματικής· βλ. τούς άριθ. 71, 79, 96, 101, 108, 

129, 137, 142, 144, 164, 188, 194, 197, 201, 215, 237, 245]. 

42. Ρ. Κ. ΕηερεΙΠάεδ, ΟηβΙρηββ άοβηπιβηίβ θμζαηίίηβ ά&8 αν- 

βΚίνβδ άη Μοηί ΑίΗοβ ά'αρνββ Ιβ8 βορίββ άβ Μίηοΐάβ Μιριαβ (1843) βοη- 

8βννέ8 ά Ια ΒίΜΐοίΚβρηβ ΝαίίοηαΙβ άβ Ρανίδ, « δίαόΐ Βίζαηΐίηί ε Νεοεί- 

Ιεηίεί», τόμ. 7 (1953), σ. 61-65. 

43. Α. Ο η Π1 ο η είΕ ΒοπιρμίΓε, ΒββΚβνβΙιβδ αη Μοηί ΑΙΗοβ, 

« ΒαΙΙεΗη άε ΟοΓΓεδροηάαπεε Ηεΐΐέηίςηε », τόμ. 82 (1958), σ. 172-192 

[σ. 175-182:/. Χέτοροίατηοη.— σ. 183- 186: II. Βίοημβίοη, 8αζηΙ- 

ΡαηΙ. — σ. 186 ■ 192 : III. Εαννα}. 

Βιβλιοκρισίαν Ρ. Βόΐ£6Γ έν «Βγζαηίιΐηίδοΐιε ΖείΐδοΙιπΒ», τόμ. 51 

( 1958), σ. 431 - 432 καί V. Ε αατεηΐ, αυτόθι, σ. 481. 

44. Ί ω ά ν. Π. Μ α μ α λ ά κ η, Νέα στοιχεία σχετικά μέ τψ έπανάστα- 

σιν τής Χαλκιδικής τό 1821, « Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εται¬ 

ρείας», τόμ. 14 ( 1960), σ. 406 - 549 [σ. 426 κ.έξ. : έγγραφα έκ μονών 'Αγ. 

’Ορους ύπ’ άριθ. 1 * 107, των ετών 1812- 1824]. 

45. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, ’Έκθεσις πεπραγμένων τον Κέντρου Βυζαντινών 
3Ερευνών διά τήν περίοδον 1 Δεκεμβρίου 1960-31 Δεκεμβρίου 1961, « Επε- 

τηρίς Βασιλικού 'Ιδρΰματος Ερευνών», τομ. 3 (1961), 1962, σ. 85-87: 

Αί παρά τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης φωτογραφίαι άθωνιτικών εγγράφων 

[ Περί τής υπό τοΰ καθηγητοΰ Άντ. Χιγάλα καταρτισθεισης προπολεμικώς 

( βλ. άριθ. 4 και 126) συλλογής 250 περίπου φωτογραφιών άγιορειτικών 

εγγράφων, έξ ών περί τά 50 άνέκδοτα]. 

46. Αλεξάνδρου Λαυριώτου (Λαζαρίδου), Αγώνες καί 
Θνσίαι. 1850-1855. νΕγγραφα Μακεδονικής Έπαναστάσεως, Άθήναι 1962 

[ έν σ. 95 - 204 : Παράρτημα. 3Ανέκδοτα έγγραφα των αρχείων Ίερας Κοι- 

νότητος και των 'Ιερών Μονών Μεγίστης Λαύρας και 'Αγιον Παύλον (άριθ. 

1-105, από 1828- 1855)]. 

47. Τοΰ αύτοΰ, Τό "Αγιον ”Ορος μετά την 1 Οθωμανικήν κατάκτησιν, 

« Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », τόμ. 32 (1963), σ. 113- 

261 [καί είς ιδιαίτερον τεύχος, έκ σ. 149* έκδίδονται, μερικώς η ολικώς, καί 

έγγραφα, ίδί$ τής Μεγ. Λαύρας καί τής *Ι. Κοινότητος (Πρωτάτου), τά 

πλεΐστα τοΰ ΙΘ^ αίώνος]. 
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δ' - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ *Ή ΣΥΛΛΟΓΑΙ 

ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ 

Μονή Βατοπεδίου. 

48. V. Κ 6 £ 6 1, Χρυσόβονλλα και γράμματα τής έν τω 'Αγίω ’Όρει 
Ιεράς και σεβάσμιας μεγίστης μονής του Βατοπεδίου, Πετροΰπολις 1898 [ βλ. 

και προσθήκας Ε<3. ΚιηΊζ (άριθ. 29) εν « νίζμηΐιίδίά;) νΓβιηθηηϊΙο), 

τόμ. XXI (1914), σ. 80*82]. 

49. Μ ι χ. Γ ο ύ δ α [ άνακοίνωσις περί βυζαντινών έγγραφων μονής Βα¬ 

τοπεδίου, αναγραφόμενοι ύπ’ άριθ. 1 - 86 { πρβλ. άριθ. 59-60) ], « Αθή¬ 

να», τόμ. 26 (1914), σ. 273-276. 

50. Πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου [Εύστρατιάδου], Γράμμα 
τον Θεσσαλονίκης Γαβριήλ έπιδικάζον δύο χωρία τής επισκοπής 7Αρδαμερίον 
τω έπισκόπφ Λιτής καί Ρεντίνης, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τόμ. 1 (1917), 

α. 40-45. 

51. Του αυτοί), 'Ο ναός τής άγιας μεγαλομάρτυρας Παρασκευής εν 
Θεσσαλονίκη, αυτόθι, σ. 128 - 133. 

52· Του αΰτοΰ, 'Αγιορειτικών κωδίκων σημειώματα. Β'. Τής μονής 
του Βατοπεδίου, αυτόθι, τόμ. 1 (1917 ), σ. 766-771 και τόμ. 2 (1918 ), σ. 

84-90 καί 167- 169 (αναγραφή των άξιολογωτέρων εγγράφων, κατά τον 

κατάλογον Άνθιμου]. 

53. Του αύτού, Μονύδριον του Σωτήρος Χρίστον έν Θεσσαλονίκη, 
αυτόθι, τόμ. 2 (1918), σ. 311-314. 

54. Άρκαδίου Βατοπαιδινοΰ, Βασιλική διαταγή προς Δ ημήτριον 
τον Βουλιωτήν περί ΡΑγίου 5Όρους (= Άγιορειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 15), 

αυτόθι, σ. 449 - 452. 

55. Τ ο ν αν τον, Άντίγραφον χρυσοβονλλου... [ κ.ά. χρυσόβουλλα ] 

( — 'Αγιορειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 19-28), αυτόθι, τόμ. 3 (1919), σ. 

209-223. 

56. Του αυτοί), 1 Εκ του αρχείου τής μονής Βατοπεδίον [ χρυσόβουλλα 

καί άλλα έγγραφα} (= Άγιορειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 29-38 και 39-51), 

αυτόθι, σ. 326-339 καί 429-441. 

57. Αλεξάνδρου Βατοπαιδινοΰ, }Εκ τον αρχείου τής ίεράς καί 
σεβάσμιας μεγίστης μονής Βατοπαιδίον, αυτόθι, τόμ. 4 (1920), σ. 631-635, 

τόμ. 6 (1922), σ. 86-87, 140-144, 195-197, 282-283, 289-291. 

58. Σ. Ε. [ = Σ ω φ ρ. Εύστρατιάδου;], Κερκνραϊκόν προικοσύμ- 

ψωνον τον ΙΕ' αίώνος, « Θεολογία », τόμ. 3 (1925), σ. 47 - 50. 

59. Μιχαήλ Γ ο ύ δ α, Βνζαντιακά γράμματα τής έν ’Άθω ίεράς μονής 
τον Βατοπεδίου. 'Ορισμός τον Δεσπότου Δημ?]τρίου τον Παλαιολόγον απο¬ 

λυθείς κατά μήνα Ιούλιον τής ι’ ίνδικτιώνος τον 6970 = 1462 έτους, « Δελτίον 

Ελληνικά χειρόγραφα καί έγγραφα τοΰ 'Αγίου "Ορους 

τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας», περίοδος Β', τόμ. 3 (1926), 

σ. 35-48. 

60. Τού αύτού, Βνζαντιακά έγγραφα τής έν Άθω ίεράς μονής τον 

Βατοπεδίου, « ΈπετηρΙς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 3 (1926), 

σ. 113-134 [άριθ. 1 - 7 ] και τόμ. 4 ( 1927 ), σ. 211-248 [άριθ. 8-18]. 

61. Μ. ΈάβΎάτιβ, ΡουβΙ)ε ετρεΙάΚ υΐαάαΐαοα η μνδΗπι ριώΐί- 

Ιαοί]'αηΐα ( = Γράμματα Σερβων ήγεμόνων εις ελληνικά δημοσιεύματα), 

« Ρπ1ο£ΐ ζμ Ιίη]ϊζ6νηο$ί;, ]εζί3ί, ίδί:οπ]ιι ί ΙοΙΗογ», τόμ. 8 ( 1928), σ. 

185 -192. 

62. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, * Ιστορικά μνημεία τον ΖΆΘω. 

Β'. Έκ τον αρχείου τής μονής Βατοπεδίου, «Ελληνικά», τόμ. 3 (1930), σ. 

45-68 [ άναγραφαί 88 πατριαρχικών σιγιλλίων ( σ. 45 - 66) καί 22 αύτο- 

κρατορικών χρυσοβούλλων ( σ. 66 - 68 ) ]. 

63-Τού αύτού, Ή έν ΦΟαδελφεία μονή τής * Υπεραγίας Θεοτόκου 
τής Κοτεινής, αύτόθι, σ. 317- 339. 

64. Ά. Σ ι γ ά λ α, 'Ορισμός Δη μητριόν Δεσπότου του Παλαιολόγον 
(Ιούλιος 1462), αύτόθι, σ. 341 -345. 

65*. Α. 5 οΙον]εν, Νβροζηαία ρονβΙ)α άβεροία 8ίβ(αηα Υαίορβάη 
( = Άγνωστα έγγραφα τού δεσπότου Στεφάνου προς τό Βατοπέδι), « Ιιι§ό- 

δΙονοπδΗ ΐδίοπδία όμδορίδ », τόμ. 1 ( 1935), σ. 477-484. 

66. Τοΰ αύτού, Αοίβδ 8βϊ'δβ8 άβ ναίορβάί, «Βγζμηΐίηοδίμνίομ», 

τόμ. 6 (1935- 1936), σ. 166- 185 [εκ των δέκα εγγράφων Σερβων ήγεμό¬ 

νων τά πέντε είναι ελληνικά]. 
67. Άρκαδίου Βατοπεδινού, Γράμματα τής έν Κωνσταντινον- 

πόλει μονής τής Θεοτόκον τής Ψνχοσωστρίας, « Βγζμη1ίηίδθ1ι - Ν6ΐι§Π6θΜ- 

δοΐιο ΙαΙΐΓΒΰοΙι^Γ », τόμ. 13 ( 1937), σ. γ'- ιγ' [άριθ. 1-4]. 

68. Κ γ. Ώ 6 1 £· ο γ, ΟίινοηοΙορίδοΗβζ ηηά άΐρΙογηαϋ8θ}ιβ8 ζιι άβη 
ϋνίΐ.ιιηάβη άβ8 ΑίΗοδΜοείβνε ναίορβάί, « Βγζμηίίηίδο1ΐ6 Ζοίΐδοΐιπίΐ: », τόμ. 

39 (1939), σ. 321-340 [θεμελιώδης εργασία, μετ' άναγραφής και κριτικής 
πασών των προγενεστέρων εκδόσεων εγγράφων τού Βατοπεδίου]. 

69. Τ ο ύ αύτού, Νβηβδ ζη ΑΙβχίοβ ΜβίοβΚϋβε ηηά ζη ΤΗβοάονοε 
ΜβΙΐίβηίοίβδ, « ΜίδοεΙΙμηεμ Οίοναηηϊ Μετομίί», τόμ. III (= 3ΐιι<ϋ ο Τεδΐί, 

άριθ. 123), 1946, σ. 238 - 251 = ΒμζαηίίηίεβΚβ Πίρίοϊηαϋΐί, σ. 325- 337. 

70. V. Εαιιτεηΐ;, ϋη αβίβ φνββ ίηβάίί άη άβεροΐβ εβνδβ Οοη- 

εΐαηΐίη ϋναραε, « Κ,εναε άβδ Εΐαάεδ Βγζμηΐίηεδ », τόμ. 5 (1947), σ. 

171-184. 

71. Ρ γ μ η ζ ϋδΐ^ετ, Αηε άβη 8 οΗαίζΙιαηι ιη βτη άβ8 Η&ΐΙίμβη Ββνρβ8 

[ βλ. άριθ. 41], άριθ. 22, 43/44 και 105 [ τά ύπ’ άριθ. 22 καί 105 εις πρώ- 

την έκδοσιν ]. 
72. Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Οί Τζαμπλάκοονες. Συμβολή εις τήν βνζαν- 
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τινήν μακεδονικήν προσωπογραφίαν τον ΙΔ' αΐώνος, «Μακεδονικά», τόμ. 5 

(1961 -1963), σ. 125-183 [εν σ. 129-153 έκδίδονιαι 6 έγγραφα]. 

73. Του αν τον, Μία διαθήκη καί μία δίκη βυζαντινή. Ανέκδοτα 
βατοπεδινά έγγραφα τον ΙΔ' αίώνος περί τής μονής Προδρόμου Βέροιας, 

Θεσσαλονίκη 1962 («Μακεδονικά», Παράρτημα 2) [εν σ. 9-51 έγγραφα 

άριθ. 1-5]. 

Μονή Γρηγορίου. 

74. Βαρλαάμ Άγγελάκου μονάχου του Γ ρηγοριάτου, 'Η εν 'Αγίφ 
’ΌρεΓΑΘφ 'Ιερά Μονή τον*Αγίου Γρηγορίου, 1300 -1921, Θεσσαλονίκη 1921 

[ έν σ. 150 -199 : Επίσημα τής μονής έγγραφα, άριθ. 1*22]. 

75. Εΰλογίου Κουρίλα, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν Άθφ 
'Ιεράς Μονής τον*Αγίου Γρηγορίου, « Γρηγόριος δ Παλαμάς », τόμ. 6 (1922 ), 

σ. 261 - 268, 357 - 365, 510 - 517, 570 · 577 [ βιβλιοκρισία του αμέσως προη¬ 

γουμένου αριθμού]. 

76. ”Εγγραφα τής έν Άγίφ ’Όρει 'Ιεράς Μονής * Οσίου Γρηγορίου. Τό¬ 

μος Α'. I. Έγγραφα Γενικά. ”Εγγραφα Μοναστηριακού Δάσους. Επιμελείς 

Βαρλαάμ Γρηγορι άτου, έν Θεσσαλονίκη 1929 [βλ. περ'ι τής έκδό- 

σεως Α. Σιγάλαν, «Ελληνικά», τόμ. 3, 1930, σ. 241-243]. 

77. Βησσαρίωνος Γ ρηγοριάτου, Κώδιξ Ιστορικού μοναχολο- 

γίου τής έν 'Αγίφ 'Όρει ’Άθφ 'Ιεράς Μονής τον Όσιου Γρηγορίου (1282- 

1910), εν Βόλφ 1954 [έκδίδονται και έγγραφά τινα σποραδικώς]. 

Μονή Διονυσίου. 

78· ]. Π γ α 5 ε 1^6, Ϋοπι Πΐοηρδίθ8]άθ8ΐβτ αη( άβπι Αί1ιο8, « Βγζοη- 

Βπίδοΐιε Ζοϊΐδοΐιπίΐ:», τόμ. 2 ( 1893), σ. 79- 95 [έν σ. 86-90 έκδίδεται 

καί σχολιάζεται τό ιδρυτικόν τής μονής χρυσόβουλλον του 1374]. 

79. Ρταπζ Πο Ι^ογ, Αηβ άβη ΒβΙιαίζΙαπιηιβνη άβ8 ΗβίΗμβη Ββτ- 

<}β8, άριθ. 13, 21, 23, 27, 30 [πάντα εις πρώτην έκδοσιν]. 

80· Άρχιμ. Χρυσοστόμου [Διονυσιάτου], 5Έγγραφον αίτή- 

σεως έλέονς Μονής Διονυσίου”Αθω, « Γρηγόριος 6 Παλαμάς », τόμ. 8 (1924), 

σ. 31-32 [έτ. 1833]. 

81. Ε [ύ θ υ μ ί ο υ] Διονυσιάτου, Τό πλήρες κείμενον τον υπέρ τής 
έν 'Αγίφ ’Όρει τον ’Άθω 'Ιεράς Μονής του Άγιον Διονυσίου χρυσοβούλλον 
τον αντοκράτορος Τραπεζονντος Αλεξίου Γ' τον Μεγάλων Κομνηνοΰ έν έτει 

1375 [γράφε: 1374], «Ποντιακή Εστία», τόμ. 1 (1950), σ. 195-198. 

82. Ν ι κ ο λ. Α. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Πρόσταγμα Αλεξίου Δ’ τον Μεγ. 

Κομνηνοΰ περί τής έν ”Αθφ μονής τοϋ Διονυσίου, « Νέον *Αθήναιον», τόμ. 

1 (1955), σ. 15-25. 

83- Ευθυμίου Διονυσιάτου μονάχου, Έγγραφα τής 'Ι. Μονής 

τον Άγ. Διονυσί-ου άφορώντα εις αγνώστους ναούς τής Θεσσαλονίκης, « Μα¬ 

κεδονικά », τόμ. 3 ( 1953- 1955), σ. 363-376 [εν σ. 366-376: Στίλπ. 

Π. Κυριακίδου, Παρατηρήσεις εις τά άνωτέρω έγγραφα]. 

84. Β. Λ α ο ΰ ρ δ α, Κρητικά Παλαιογραφικά. 19. Κρητικά έγγραφα εις 
τάς μονάς τον Άγιου ’Όρους. Α'. Μονή Διονυσίου, « Κρητικά Χρονικά », 

τόμ. 9 (1955), σ. 479-489 [έ'γγρ. άριθ. 1-12, του 16ου -18ου αί. ]. 

85. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Η έξαγωγή χειρογράφων έξ Άγιον 

’Όρους, «Μακεδονικά», τόμ. 4 ( 1955-1960), 1957, σ. 532-533 [έκδίδε- 

ται έγγραφον υπό χρονολογίαν ,αχνδ' ή ,αχΉδ'* βλ. άριθ. 86]. 

86. Μ ί ο 5 61 Π α δ ο α γ ί δ, Ανεβηβ ΕηβΗαηον βί Ιβ8 ηιαηιΐδβήίδ άβ 
ΙΆίΚθ8. ΐΐη ηοηυβαη άοβη,ηιβηί (10 )ηίη 1655), « Βγζαηΐίοη », τόμ. 28 

( 1958), σ. 543-545 [χρονολογείται τό έγγραφον του αμέσως προηγουμέ¬ 

νου αριθμού]. 

87. Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, 'Η έν 'Αγίφ 'Όρει 'Ιερά Μονή τον 
Άγιου Διονυσίου,*Αθήναι 1959, σ. 91 -115 : Χρυσόβουλλα - σιγίλλια - έγγραφα 

[εκδοσις, άνευ σχολίων, 13 εγγράφων]. 

88. I. Ό αΓΓοαεέδ, Όβιιχ δίρίΙΗα άη ραΙΗανβΙιβ Αηίοΐηβ ροήν Ιβ 
ρτοίβ άβ ΙΆΙΙιΟδ βη 1391 βί 1392, « Ελληνικά», τόμ. 16 ( 1959), σ. 137 - 

148 [ βλ. σ. 139 -141 : 1. ΒίμΐΙΗοη άιι ραίήανβΗβ Αηίοΐηβ, ηιαν$ 1391, 

ίηά. 14]. 

89. Γ. I. Θεοχαρίδου, ’Άγνωστα τοπογραφικά τής Θεσσαλονίκης 
έξ ανεκδότου έγγράφου τής έν Άγίφ ’Όρει μονής Διονυσίου, « Μακεδονικά », 

τόμ. 5 (1961-1963), σ. 1-14. 

90. Τ ο ΰ α υ τ ο ΰ, Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας καί άλλα προσωπο¬ 

γραφικά έξ ανεκδότου χρυσοβούλλον τον Καντακονζηνοΰ, « Ελληνικά », τόμ. 

17 ( 1962), σ. 1-23. 

Μονή Δοχειαρίου. 

91. Χρίστο φόρου Κτένα, Χρυσόβονλλοι λ.όγοι τής έν Άθφ Ιεράς, 

βασιλικής, πατριαρχικής καί σταυροπηγιακής μονής τον Δοχειαρίον, « Έπε- 

τηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 4 (1927), σ. 285-311 

[ άριθ. 1 -11 ]. 

Βιβλιοκρισία : ’Α. Σ ι γ ά λ α, «Ελληνικά », τόμ. 1 ( 1928), σ. 427 - 432. 

92. Χριστοφόρου Κτένα, Σιγιλλιώδη καί άλλα πατριαρχικά 
έγγραφα τής έν ’Άθφ Ιεράς, βασιλικής, πατριαρχικής καί σταυροπηγιακής 

μονής τοϋ Δοχειαρίου, αυτόθι, τόμ. 5 ( 1928), σ. 100-129 [άριθ. 12-20]. 

93. Τ ο υ α υ τ ο ΰ, Ό πρώτος τον Άγιου ’Όρους Άθω καί ή «Μεγάλη 
Μέση» ή «Σύναξις», αυτόθι, τόμ. 6 (1929), σ. 233-281 [έν σ. 250-281: 

Τά κρισιμόγραφα, άριθ. 21 · 30 ]■ 

94. Του α ύ τ ο ΰ, Τά κειμηλιαρχεϊα τής έν 'Αγίφ ’Όρει ’Άθφ Ιεράς, 
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βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής τοϋ Δοχειαρίου, αυτόθι, 
τόμ. 7 (1930), σ. 104-132 [εν σ. 106-120: Α'. Άρχεΐον, άριθ. Α'- ΟΒ'], 

9δ. Γέροντος Ιεροθέου Δοχειαρίτου, Το μονύδριον τοϋ 
Καλλιγράφον, Άθηναι 1929 [νεώτερα έγγραφα, ιδίως τουρκικά εν μεταφρά¬ 

σει* πρβλ. άριθ. 143]· 
96. Ε γ ά η ζ I) δ 1 §: ο γ, Αιΐ8 άβη ΒβΗαΙζάαηιιηβνη άβ$ Ηβϊίίμβη Ββν- 

ρβ8, άριθ. 10, 20, 40, 115 [το τελευταίον εις πρώτην έκδοσιν]. 

Μονή Έαφιγμένου. 

97. Μ. Ί. Γεδεών, Θεόδωρος 6 καλλιγράφος τής Μονής Έσφιγμένον, 
«Εκκλησιαστική Αλήθεια », τόμ. 8 ( 1887 - 1888 ), σ. 391 - 393 καί τομ. 9 

( 1888-1889), σ. 78-80, 94-96, 101- 104, 109- 112. 
98. Αοίβ8 ά’ΕερΗψϊηβηοιι ριώΐίέδ ραν Ε. Ροΐϊΐ: βί XV. Κε§·ε1 

(Αβίβδ άβ Ι’ΑΙΙιοβ, III), «νίζ&ηΐίίδ&ί] ντοπιοηηίΐί», τόμ. XII ( 1906), 
ΡπΙοζοηίβ [άριθ. I-ΧΕίν, βλ. καί προσθήκας Εά. Κιιγϊζ, αυτόθι, τομ. 

XXI, 1914, σ. 76-78]. 
99. 8. Βίηοπ, Α ρνοροδ ά’υ,η ρνοδίαμιηα ίηέάίί ά’Αηάνοηίβ Ρα- 

ΙέοΙομηβ, « ΒγζαπίίηΐδαΙιε ΖείΙδοΒπίΐ:», τόμ. 38 ( 1938), σ. 133- 155 καί 
377 - 407. 

100. Β. Αηεΐδίεΐδίενίδ, ΕββρπιβηδΜβ αβίμ δατ Όηδαηα (= “Έγ¬ 

γραφα του Έσφιγμένου του τσάρου Δουσάν), « Αηηαΐεδ άο I Ιηδίιΐιιΐ 
ΚοηάαΕον» (δεαππαπιπη Κοηάαΐζονίαηιιηι), τόμ. 10 (1938) (Μέΐαη^εδ 
Α.Α. ν&δίΐίον), σ. 57-68. 

101. Ργ3πζ ϋδΙ&εΓ,^Μβ άβη ΒβΚαίζΙαηιηιβνη άβ§ ΗβίΙίμβη 
Ββνμββ, άριθ. 39, 51. 

Μονή Ζωγράφου. 

102. Η. ΟοΙζογ, ΒβοΚδ ϋτΗηηάβη άβ8 ΟβονμβΜΟδίβτ ΖομταρΗοη, 

« ΒΥζ&πΙίηίδοΙιε Ζοίΐδοΐιπίί », τόμ. 12 (1903), σ. 498-532. 
103. ΑβΙβε άβ ΖομναρΗοη, ρνώΐίβε ραν \¥. Κ. β £ ε 1, Ε. Κ ια γ 1 ζ βί 

Β. Κ ο γ α 61 ε ν (Αβίβ8 άβ Ι’ΑίΗοβ, IV), « νίζ&ηΐϊ^ΐεΐ] ντεπιεηηίΕ », τόμ. 

XIII (1907), ΡπΙοζεηΐε, σ. 1-153 (Α. Αβίβε Ονββε, άριθ. Ι-ΕΧνίΙ) 
[βλ. καί προσθήκας Εά. ΚιιγΙζ, αυτόθι, τόμ. XXI (1914), σ. 74-76]. 

104*. Ρ. Βεζοδτμζον, Οϋ αΐίίαΐι Ζομναββΐιαμο ιηοηαβίμνία. 

(= Περί των εγγράφων τής μονής Ζωγράφου), « νΐζαιΚί^Ιεΐ] ντειηεηηίΐε », 

τόμ. 17 (1910), σ. 403-414. 
105. Ε γ. ϋ ό 1 § ε γ, Βίβ ΜηΜβ νοη ΟΗαηίαχ. ϋηίβνβηβΚηημ ηδβν 

νίβτ κ,ηβΜβ ΚαίεβνηνΙηηάβη, « Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου », Άθή- 

ναι 1935, σ. 13 - 28 = Βρζαηϋηίεβίιβ ΟίρΙοιηαίί& ( 1956), σ. 189 - 203 [ περί 
των εγγράφων ύπ’ άριθ. XXXI - XXXIV ]. 

22 - 8 - 1963 
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106. Κ. Γ. Μπόνη, Κριτική έρευνα επί τοϋ χρυσόβούλλον λόγον Ντ. 
XXII, άφορώντος την εν Άγίω ’Όρει μονήν Ζωγράφον, έν Άθήναις 1939. 

107*. Α. Βιιγπο ν, Έπϊ τον νπ' άριθ. XXVI εγγράφου των Αβίβε άβ 
ΖομναρΗοη [βουλγαριστί], «Ιζνβδΐί]α» τής Βουλγαρικής Ιστορικής Εται¬ 

ρείας, τόμ. 22 ( 1947 ), σ. 1-5 [βλ. Ε. Βόΐ£0Γ, « ΒΥζαηΐίηίδοΙιε Ζείΐ- 
δοΐιηίΐ:», τόμ. 43 (1950), σ. 76]. 

108. Κγ&πζ Ό δ ΐ£€Γ, Αηβ άβη 8βίιαίζάαηιιηβνη άβ8 ΗβίΙίμβη 
Ββνμβε, άριθ. 18, 34, 41, 48, 49 [οί άριθ. 18 καί 48 εις πρώτην έκδοσιν]. 

Μονή Ίβήρων. 

109. “Ιωακείμ Ίβηρίτου, Παραίτησις τον άγιωτάτον μητροπολί¬ 
του 'Ηράκλειας κυροϋ Θεοδώρου τον Κριτοπονλον, « Γρηγόριος ό Παλαμάς», 

τόμ. 1 (1917), σ. 350-371. 
110. Του. α·δ τ ου, Μανουήλ τοϋ Παλαιολόγου προς τον υιόν τον Αν¬ 

δρόνικον, Δεσπότην Θεσσαλονίκης, αυτόθι, σ. 541 * 542. 
111. Τοϋ αύτοΰ, “Επιστολή τοϋ οικουμενικού πατριάρχου Γρηγορών 

τοϋ Ε' τφ λογιωτάτω χαρτοφύλακι κυρίω Νικηφόρφ Ίβηρίτη, αυτόθι, σ. 

589 - 590. 
112. Τοϋ αϋτοϋ, [“Επιστολή Διονυσίου Λαυριώτου, επιτρόπου Αγίου 

“Όρους, άπό 10 Μαΐου 1846], αυτόθι, 605-608. 
113. Τοϋ αϋτοϋ, [Επιστολή Ί. Α. Καποδίστρια προς τούς εν Άγ. 

Όρει, άπό 20 Σεπτεμβρίου 1828], αυτόθι, σ. 751. 
114. Τοϋ αϋτοϋ, Σιγίλλιον περί των μονών Κολοβού, Πολύγυρον καί 

Αεοντίας, Θεοδώρου Άσπαθή τον Μαγαχά [δίο], αυτόθι, σ. 787 -788. 
115. Του αυτού, Άφιερωτήριον Πέτρον Σεβαστού Δουκοπούλον, 

αυτόθι, σ. 789 - 791. 
116. Του αυτού, Μολνβδόβουλλον οικουμενικού Πατριάρχου Ήσαΐου 

(1323 -1334), αυτόθι, σ. 833 - 835. 
117. Τοϋ αυτού, Πωλητήριον έγγραφον [έτ. 1320] (= Άγιορειτικά 

Άνάλεκτα, άριθ. 1), αυτόθι, τόμ. 2 (1918), σ. 26-28. 
118. Τοϋ αυτού, * Ελληνικής Πολιτείας έγγραφα [“Αλληλογραφία 

Ίωάννου Καποδίστρια, Κυβερνήτου τής Ελλάδος, ετ. 1830, προς Άγιορεί- 

χας] ( = Άγιορειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 5-9), αυτόθι, σ. 161-166. 
119. Τοϋ αυτού, 9 Εκ των ερειπίων τον Ναόν τοϋ άγιου μεγαλομάρ¬ 

τυρας Δημητρών, πολιούχον. Θεσσαλονίκης [επεται ετερον έγγραφον των 
άξιωματοΰχων τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης] ( = 'Αγιορειτικά Άνάλεκτα, 

άριθ. 10-11), αυτόθι, σ. 252-257. 
120. Τοϋ αυτού, Επιστολή Νικοδήμου Αγιορείτου προς Γρηγόριον 

τον Ε' ( —Άγιορειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 14), αυτόθι, σ. 435-436. 
121. Τοϋ αυτού, Γράμμα τής Πέρας Συνάξεοις [ετ. 1694]. — 'Ολο- 
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σφραγιστόν τής Κοινότητος 'Αγίου "Ορους "Αθω [ ετ. 1822] ( —'Αγιο- 

ρειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 16-17), αυτόθι, σ. 499-502. - "|; 

122. Του αύτοΰ, Σιγίλλιον Νήφωνος τον πατριάρχου (1312) περί . 1 

αυτονομίας του "Αγίου "Ορους (='Αγιορειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 18), αύ- - | 

τόθι, τόμ. 3 (1919), σ· 101*106. 4 

123. Του αύτοΰ, "Η Θεσσαλονίκη προ 500 ετών. 1421-1921, αύ* | 

τόθι, τόμ. 5 (1921), σ. 844*851 [γράφε: 1*8]. _' 4- 

124. Τού αυτού, "Η "Ιερισσός, αυτόθι, τόμ. 17 ( 1933), σ. 12-16, 

69-72 και 116-119. 

125. Τού αυτού, Έκ τον αρχείου τής εν 'Αγίογ "Ορει Πέρας Μονής 
τών Ηβήρων. Βυζαντινοί διαθήκαι, « Όρθοδοξία », τόμ. 5 (1930) σ. 613 - 

618 καί τόμ. 6 (1931), σ. 364-371. 

126. Α. 8 ί §· μ 1 μ 5, ΪΙδβν άαδ Ανοΐιίν άβ8 ΚΙοζίβνζ Ιιυίνοη ηηά ίΐδβν 
βίηβ εηδίβηιαϋδβΐιβ Αιιζηαϋβ άβν θηζαηίίηίδοΗβη ΡΗναΙηνΊΐηηάβη άβ8 ΗΙ. 
Ββνρβδ ΑΙΗ08, «. Αεΐεδ δη ΙΙΙυιε Οοη§τέδ Ιπίετημήοημΐ δ’έΐηδεδ Βγ· 

ζμηΐίηεε» (δεδδίοη δΆΐίιέηεδ, οοΙοΒγθ 1930), έδίΐέδ ρμτ Ιεδ δοίηδ δε 
Α π μ δί. Ο. Ο γ 1 μ π (1 ο 5, Αΐΐιεηεδ 1932, σ. 340-343 [συνοπτική άπα- 

ρίθμησις τών εγγράφων τής μονής]. 
127. Μανουήλ Ί οι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Εφημερίδες. Ειδή¬ 

σεις εκ τής ήμετέρας εκκλησιαστικής Ιστορίας. 1500-1912. Μέρος πρώτον. 

1500-1660, έν Άθήναις 1936, σ. 14-20 και 40-54. 

128. Ργ. Ό δ 1 §' ε γ, Ζη άβη Ιΐνΐιηηάβη άβ$ ΑίΙΐΟδΗοδίβΤδ Ιΰβνοη, 
«Ελληνικά», τόμ. 9 ( 1936), σ. 207 - 219 = ΒμζαηϋηίδβΗβ ΏίρΙοηιαΙϋί 

( 1956 ), σ. 176 - 188 [ παρατηρήσεις εις τον αμέσως προηγοΰμενον αριθμόν ]. 
129. Τού αύτοΰ, Αιιβ άβη ΒβΗαίζΙίαηιιηβνη άβ$ ΗβίΗρβη Ββνμβδ, 

άριθ. 5, 9, 24, 35-37, 56-58, 59/60, 65, 66/67, 68/69, 70/71, 72/73, 

74/77, 86, 88*93, 98-100, 102-104, 108-112 [είς πρώτην εκδοσιν, εξαι¬ 

ρέσει μόνον τών προεκδεδομένων ήδη ύπ* άριθ. 5, 24, 59/60 καί 102]. 

130. Τού αυτόν, ΒββΚδ δχ/ζαηίίηίδβΐιβ ΡναΜίΚα άβ8 14. ΙαΗνΙιηη- 

άβτΐδ (ύν άα$ ΑΙΗοδΙάοδίβν Ιδβνοη. Μίί άϊρίοηιαίίδβίιβη, δρναβΜΐβΗβη, νβν- 

ιυαίίινημδ- ιιηά δΟζΐαΙηβδβΙιίβΚίΜοΗβη Ββηιβνίαιηρβη ( Α61ιμηδ1αη§·εη δετ _ _ 

ΒμγεΓ. Α^μδεπιίε δετ \νίδδεηδο1ιμ£ί;επ, Ν.Κ., Ηε£ΐ 28 ), Μηηοδεη 1949. 

Βιβλιοκρισία: V. Ι,μιίΓεηΙ, « Κενηε δεδ Εΐαδεε Βγζμη1ίηεδ», 

τόμ. 8 (1950), σ. 274-275. Ί 
131. Τού αύτοΰ, Είη ΕαΙΙ δΙανίδβΗβν■ ΕίηδΐβάΙηημ ΐιη ΗίηίβΗαηά 

νοη ΤΙιβδδαΙοηϋίβ ινη 10. ΙαΗΗιηηάβνί, « δίίζηη^δδεπείιΐε δετ ΒμγεΓ. 

ΑΙ^μδεπίίε δετ ^Υίδδεηδοΐιμίΐεη», Ρδίΐ. - ΗίδΙοΓ. Κίμδδε, 1952, Ηείΐ 1 

[ πρβλ. καί Ρ μ ιι 1 Ε ε ιτι ε γ 1 ε, ΝοΙβ 8ην Ια άαίβ άβ ίΐ'οίδ άοβηηιβηΐδ 
αΙΚοηίΙβδ βί ειιτ ίνοί8 (οηβΐίοηηαίτβδ άη ΧΡ δίβο,Ιβ, « Κενηε δεδ Εΐηδεδ ■ 

Βγζμηΐϊη65», τόμ. 10 (1952 ), σ. 109-113, άριθ. ε ( σ. 111-113)]. 
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Βιβλιοκρισία: Γεωργ. Χρ. Σούλη, «Ελληνικά», τόμ. 12 (1953), 

σ. 401 - 404. 
132*. Ο. ΟδίΓΟδΌΓδΙίΐ, Ώυβ ϋβίβύΐίβ ο Ώηϊαηονΐηι Ηη8θνηΙ)ατηα 

δνβΙομονδΙίΟΊη ιηαηαδίίνη Ινίνοηη ( — Δυο ειδήσεις περί τών χρυσοβού?ν· 

λων τού Ντουσάν προς τήν άγιορειτικήν μονήν τών Ίβήρων), « ΖΒοπιίΡ 
Μμΐίεε δτρδί^ε », δεπ]ε άηιδίνεηΐΐι ημηΐ^μ, 13- 14 (1956), σ. 75-84. 

133. Ργ. Ο δ 1 § ετ, ΕΐηαηζμβδβΜΜΙίβΚβδ αη§ άβν ύμζαηΗηίδβΚβη 
ΚαΐδβνΜηζΙβί άβδ 11. ΙαίιτΚηηάβνίδ. Ζηνη ΤβίαΗβνοη, << δΚζηηο-δδεποΜε 
δετ ΒμγεΓ· Α^μδεπιίε », Ρΐιίΐ. - ΗίδΙΟΓ. Κίμδδε, 1956, Ηε£ΐ. \^= Παρο¬ 

σπορά ( 1961 ), σ. 326-349- 
134. Τού αυτού, Νβηβδ νοηι Ββνρ Αίΐιοδ, « δΐηδί ΒίζμηΒηί ε 

Νεοείΐεπίεί», τόμ. 9 (1957) («δίΙΙομβ Βίζαηίίηα» ίη οηονβ άί ΒίΙυίο 

Οία,δβρρβ Μβνβαίί), σ. 80 - 88 = ΤΙαρασπορά (1961), σ. 430-438. 

135. Αντωνίου-Αιμίλιου Ν. Ταχιάου, Τό Γεωργιανόν Ζή¬ 

τημα (1868 -1918). Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής ρωσικής πολιτικής εν 

'Αγίω "Ορει, Θεσσαλονίκη 1962. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - "Ιδρυμα 
Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, άριθ. 54) [εν σ. 111-118: Κατάλογος 
τών εγγράφων ( άριθ. 1 -162 ) τών χρησιμοποιηθέντων υπό τού συγγραφέως]. 

Μονή Καρακάλον. 

136. Ρ. Εεπιετίε, ϋη βίχνψοθηΙΙβ ά'Αηάνοηίβ II ΡαίέοΙορηβ ροήν 
Ιβ Ίηοηαδίβνβ άβ ΚαναΙζαΙα, « ΒηΙΙεϊίη δε ΟοΓΓεδροηδμηεε Ηε11εηΐ<ιηε », 

τόμ. 60 (1930), σ. 428 - 446. 
137. Ργ. ϋ δ 1 £0 γ, Αη8 άβη 8βΗαίζ}{αηίΜβνη άβ8 ΗβίΙϊρβη Ββνμββ, 

άριθ. 38 καί 106. 

Μονή Κοντλονμονΰίον. 

138. Ρ μ ιι 1 Ρ,εηιετίε, Αοίβζ άβ ΚηίΙηηιηβ, έάίίίοη άίρίοηιαϋρηβ 
( ΑΓεΙιίνεδ άε ΡΑίΙιοδ ραδίίέεδ δοηδ 1μ άίΓεεΙίοπ δε Ομδπεί ΜΠΙεΙ, ηιεηι- 
1)Γε δε ΓΙηδίίΐιιί:, II), ΤεχΙιε - Αίδηιη, Ρμπδ 1945- 1946 [υποδειγματική 
εκδοσις τών εγγράφων τής μονής, άριθ. 1-80 καί μρρεηδίοεδ Ι-νΐΙΙ]. 

139. Ρ. Ε ε πι ε γ 1 ε, Α ρνοροδ άβ Ια /οηάαίιοη άη ιηοηαδίβνβ άβ 
ΚηΙΙηπιη,δ: ηη (αηχ βίχνψοδηΙΙβ ά’ΑΙβχϊδ III, βνηρβνβην άβ ΤνέΜ- 

ζοηάβ, «Βαίΐεΐίη δε ΟοΓΓβδροηδμηεε Κείΐεπίςαε », τόμ. 58 (1934), σ. 

221-234 [ — άριθ. 138, σ. 225*228, μρρεηδ. I}. 
140. Ρ. Κ £ ίη ε γ 1 ε - Α. δοΐονίεν, Ττοίδ βίιανίβδ άβδ βοηνβναίηδ 

8βνδβ8 οοη$βνυέβ8 αη ηιοηαβίβνβ άβ ΚηίΙηιηηδ (Μοηί ΑίΗοδ), « Απημίεδ 
δε ΓΙηδΗΐιιί Κοηδμίεον », τόμ. 11 ( 1939), σ· 129- 146 [ — άριθ. 138, σ. 

229-231, μρρεπδ. II]. 
141. Ρ. Ε ε ίη ε γ 1 ε - Ρ. ί 11: ε Ρ:, ΒββΗβνβΚβδ 8ΐιν ΙΊιίδίοίνβ βί Ιβ 
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8ΐαΙαί άβ$ ιηοηαβίέηδ αΐΗοηϋβα 8α\ΐ8 Ια άοιηίηαΐίοη Ιηνγηβ. ί. Τνοί8 

άοοχΐ)Ίΐ6ηΐ8 άιι ΏΙΟϊιαδίβΓβ άβ ΚηίΙηπιιια, « Λτείάνοδ <3*1ιϊη1 οΐτβ ιΐιι άΓοΐί 

οτίεηίαΐ», τόμ. III (1948), σ. 411 *472 ( = άριθ. 138, σ. 234-239, 

αρρεηά. IV]. 

142. Ρ γ. ΠοΙ^ει-, Ληε άβη ΒοΗαίζΚαγηνηβνη άβδ ΗβΐΗμβη Ββνμβδ, 
αρηΊ. 10, 25, 54, 82, 84, 85, 95 [πάντα εις πρώιην εκδοσιν]. 

Μονή Κωναταμονίχον. 

143. Αρχιμανδρίτου Συμεών, Καθηγουμένου τής έν *Αγίφ 
Ορει 'Ιερας Κοινοβιακής Μονής Κωνσταμονίτου, Ιστορική Αλήθεια, ήτοι 
Ελεγχος των νπό τον Γέροντος Ιεροθέου Δοχειαρίτου δημοσιενθέντων έν 

βιβλιαοίω νπό τον τίτλον « Μονύδριον του Καλλιγράφου », πραγματενομένω 
περί τής ύφισταμένης οριακής διαφοράς μεταξύ των Ιερών μονών Κωνσταμο- 

νιτου καί Λοχειαρίου, έν Άθήναις 1932 [πολλά νεώτερα έγγραφα, ιδίως 
18- 19 αι.* πρβλ. άριθ. 95]. 

144. Ργ. Όο 1 §·6γ, Δ ιΐ8 άβη ΕβΙιαίζΕαιηηιβνη άβ$ [ΙβίΙίαβη Ββναβδ, ■ 
άριθ. 52. 

• ' *- 

Μονή Μεγίστης Λαύρας. 

145. Κ· Φρεαρίτου, Περίπλονς Μακεδονίας και 3 Ελάσσονος 3 Ασίας 
μετά των ταντη προσκειμένων μεγαλονήσων, « Πανδώρα», τόμ. 14 ( 1863), 

σ. 32, 47-51 [αναγραφή έγγραφων Μεγ. Λαύρας, χρονολογημένων, από 
α' - μς·' καί άχρονίστων, από α'-ζ'], 

146. Αλεξάνδρου Εύμορφο που λ ου, Λαυριώτου, Περί τής 
Χιακής οικογένειας Καλοθέτου, « Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησή », 

τόμ. 2 ( 1893), σ. 401 -403. 

147. Του αυτού, Επίσημα βυζαντινά έγγραφα, « Ό έν Κωνσταντι- 

νουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», τόμ. 25 ( 1895), σ. 161-168. 

148. Τού αυτού, 'ΙΙ εν ’71 Οω ιερά μονή Μεγίστη Λαύρα και αί προς 
αύτήν αντοκρατορικαί δωρεαι καί προνομίαι, αυτόθι, τόμ. 29 ( 1907), σ. 

107 - 120. 

149- Σπυρίδωνος (Καμπανοίου] μοναχού Λαυριώτου, ια¬ 

τρού, Κωνσταντίνον τοϋ Παλαιολόγον βασιλικόν πρόσταγμα εις μετάθεσιν 

[ έπονται γράμμα τού ’Λδριανουπόλεως Γερασίμου καί εγκύκλιος τού Μολ¬ 

δοβλαχίας Ιωακείμ] ( — Αγιορειτικά Άνάλεκτα, άριθ. 2-4), «Γρηγόριος 
δ ΙΙαλαμάς », τόμ. 2 (1918 ), σ. 78-81. 

150. Τού αυτού, 'Αγιορειτικά, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τόμ. 5 

(1921). σ. 360-364, 383-387. 442-448, τόμ. 9 (1925), σ. 131 -136, 

145-158, 291*300, 468-476, 524-529, τόμ. 12 (1928), σ. 282-284. 

151. Τού αυτού, Έπιστολαί τον έθνομάρτνρος Γρηγορών τοϋ Ε' 

Ελληνικά χειρόγραφα καί έγγραφα τοΰ 'Αγίου "Ορους 

προς την Μεράν Μονήν τής Μεγίστης Λαύρας. 3 Εκ τοΰ άρχείον αυτής, «Γρη¬ 

γόριος ο Παλαμάς», τόμ. 9 (1925), σ. 189- 195. 

152. Ο ε γ τη α ί η ε Κ. ο ιι ί 11 μ γ ά, Εβ8 ανβΐιίυβδ άβ Εαννα (Μίδδίοη 
ΜίΙΙβί), «Β^ζαηίϊοη», τόμ. 3 (1926), σ. 253-264 [συνοπτική, άλλα 
σαφής έκθεσις περί τού περιεχομένου τού αρχείου τής μονής]. 

153. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, *Ιστορικά μνημεία τοϋ "Αθω. 

(Έκ τον άρχείον τής έν ' Αγίου Ορει Μεγίστης Λαύρας), « Έλ?ιηνικά », 

τόμ. 2 (1929), σ. 333-384 [κατάλογος των έν κώδικι Α νεωτέρων 58 

εγγράφων καί των έν κώδικι Β πα?ιαιοτέρων ]. 
154. Σπυρίδωνος! Καμπανάου ] Λαυριώτου, Αγιορειτικά χρν- 

σόβονλλα ίεράς μονής Μ. Λαύρας. Καταγραφή] των επισημότερων χρυσόβούλ- 

λων των έν τή ιερά μονή Μ. Λαύρας σωζομένων, «Γρηγόριος δ Παλαμάς», 

τόμ. 14 (1930), σ. 299-302 [ή καταγραφή, παρά τήν δήλωσιν περί συνεχί- 
σεώς της, δεν συνεχίσθη ενταύθα* βλ. τον επόμενον άριθμόν]. 

155. Τού αυτού, Άναγραφαι εγγράφων τής Μεγίστης Λαύρας τον 
Άγιου Αθανασίου έν Άθφ, « Βγζμηΐίηίδοΐι - Νεα^πεείιίδοΐιε ΙαΙιτΙπΐεΙιεΓ » 

τόμ. 7 (1930), σ. 388-428 [ κατάλογος έκ των κωδίκων Α καί Β]. 

156. Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου, Συμβολή εις τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν ιστορίαν των μητροπόλεων Θεσσαλονίκης και Σερρών. Τρία ανέκ¬ 

δοτα πατριαρχικά σιγίλλια, «Γρηγόριος δ Παλαμάς», τόμ. 14 (1930), σ. 

323-331. 

157. Τού αυτού, Μοναχολογία. Τά αίτια τής παρακμής τον κοινο¬ 

βίου έν 5Άθω καί ή άποκατάστασις αυτόν έν Λαύρα καί Βατοπεδίο·) επί 'Ιε- 

ρεμίον τώ 1574. 'Η δράσις τοϋ 3Αλεξανδρείας Σιλβέστρον καί ανέκδοτον 

σιγίλλιον, «Εναίσιμα Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου», Άθήναι 1931, σ. 

105-123. 
158. Τοΰ αυτού, Τά κειμηλιαρχεϊα και ή βιβλιοθήκη τής έν 'Άθφ 

μονής Μεγίστης Λαύρας έν κινδύνφ. Λ’. Τά αρχεία τον Άθω έν γένει καί δή 
τά επίσημα έγγραφα τής μονής Μεγίστης Λαύρας καί ή τοϋ αρχείου αυτής 

κατάστασις,* Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 11 (1935), 

σ. 306-322. 

159. Ο. Κ ο αί 11 ατά εί: Ρ. Οοΐίοιηρ, Αοίβδ άβ Εαννα. Εάίίίοη 
άϊρίοηιαϋφΐβ βί βνίίίηηβ, ά ’αρνββ Ιβ8 άβββνίρΗοηδ, ρΗοίομναρΗίβδ βί βο- 

ρίβ8 άβ Ο. ΜίΙΙβί βί Βρρήάοη άβ Εαννα, νοί. I (897 -1178), ανββ ιιη 
αΐϋιιηι άβ 80 ρΙαηβΗβδ (Αοίεδ άε ΡΑΗιοδ ριιΜίέδ δοιίδ Ια άίτεείίοη άε 
ΟαΒηεΙ ΜίΠεΐ, I), Ραπδ 1937 [τά παλαιόιερα 48 έγγραφα τής μονής* δ 

τόμος II υπό εκδοσιν, βλ. κατωτ., άριθ. 177 ]. 

Βιβλιοκρισία: 3 ί. Βίηοπ έν « Βγζαηί:ίοη», τόμ. 12 (1937), σ. 

607 · 625. 
160. Οεπηαΐηε Κ ο η Π1 ατά-Π, Α. ΖαΕ^ΙΙιΐηοδ, ΖΙη (αιι% 
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βΚνμδοθηΙΙβ ά’Αηάνοηίβ III ΡαΙέοΙορηβ, « Βγζαηΐίοη », τόμ. 13 (1938), 

σ. 1*8. 

161. Οεπηαίηε Κ ο ηί 11 α τά, Εβδ αβίβδ άβ Εαυτα ά V βροψχβ 
άβ8 ΡαΙέοΙομηβδ, «δΐαάί Βίζαηΐίηί 6 Νεοείΐεηίοί», τόμ. 5 ( 1939), σ. 

300-307. 

162. Ρ γ. Ό δ 1 £ ε γ, Ζην ΤβχίμβδίαΙίηηρ άβν Εαννα - (Ιτΐίηηάβη ηηά 
ζη Βχνβτ ρβδεΙιϊοΗίΙίβΗβη Αηδίχβνίηηρ, « Βγζαηΐίηίεείιε Ζείΐδείιπίΐ», τόμ. 

39 (1939), σ. 23-66 [σπουδαιότατη βιβλιοκρισία της διπλωματικής έκδό- 

σεως ΚομίΠατά - Οοΐΐοπιρ, άριθ. 159]. 

163. V, Οπιπιεί, Εβδ άοεηχηβηίδ αίΐιοηίίβδ εοηββνηαηί Ι’α((αίνβ 
άβ Εβοη άβ ΟιαΙεέάοίηβ, «Μίδεείΐαπεα Οϊοναηπϊ Μειτεαίί», τόμ. III 

( — δΐμάί ε ΤεδΒ, άριθ. 123), 1946, σ. 116-135. 

164. Ρ γ. Θ δ 1 § ε γ, Αηδ άβη 8βΗαΙζ&αιηηιβνη άβ8 ΙΙβίΙίρβη Ββνρβδ, 

άριθ. 1/2, 3, 4, 14, 17, 26, 32, 55, 61 - 63, 78/79, 83, 87, 94, 101, 113, 

114 [πάντα είς πρώτην εκδοσιν, πλήν των άριθ. 1/2, 3, 14 καί 83]. 

165. Εύλογίου Κουρίλα, Θεοδώρητος προηγούμενος Αανριώτης ό 
κωδικογράφος, « Βγζαηίίηίδοΐιε Ζείΐδοίιπίΐ », τόμ. 44 (1951), σ. 343 - 346. 

166. Α. Ρετίαδί, Νηονί άοειιιηβηίΐ δηί ΒβηβάβίΗηΐ ΑηιαΙβίαηί 
άβΙΙΆίΙιΟδ, «Αενιιπι», τόμ. 27 ( 1953), σ. 400-429. 

167. Ραμί Ε επιεγ 1 ε, Εβδ ανεΜνβδ άη νηοηαδίβνβ άβδ ΑηιαΙβίαίηδ 
αη ΜοηΙ ΑίΚοδ, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 23 

(1953), σ. 548-566. 

168*. Ο. ΟδίΓο^ΟΓδΗ, Βαζχηβηα ροδβάα ί 8βΙ]αίζα η ΚΗδονηΙβ 
βανα Α1βάδί]α 1 Κοηιηίηα δνβίορονδίίο] Εαννί %ζ 1104 μοάίηβ ( = Παρα- 

χώρησις συνοικισμών και χωρίων εις χρυσόβουλλον του αΰτοκράτορος *Α/ιε- 
ξίου Α' του Κομνηνοΰ προς την άγιορειτικήν Λαύραν, του έτους 1104), 

«ΙδΙοπδΜ Οαδορίδ », τόμ. 5 (1954- 1955), σ. 19-25. 

169. Ρ γ. Εόΐ^ει-, Αηδάβπι ινΐτίδβΐιαβδίβύβη βίηβδ ΚταηβηΗοδίβνδ 
ίη άβν θρζαηΐίηΐδβΐιβη Ρνουίηζ, «λνΐεπετ ΑτεΠίν £μτ Οεδείιΐεΐιίιε άεδ 
δίατνεπίμπίδ μπά Οδΐεμτοραδ », τόμ. 2 ( 1956), Ρεδίδείιπίΐ; £ϊιγ Ηείπποΐι 
Ρείίχ δεϊιιηίά, σ. 11 -17 = Παρασπορά (1961), σ. 350 - 357· 

170. Αηάτέ Οιιίΐίοιι, Αβίβδ άβ Εαννα I (8ηρρΙέηιβηί), « Βυΐ- 
Ιεΐίη άε Οοιτεδροηάαηεε Ηεΐΐέηίφίε », τόμ. 81 ( 1957), σ. 719-724 καί 
πίν. XXI-XXII. 

171. Ρ. Ε ε ίη ε γ 1 ε, Αηίοην ά’ηη ρνοδίαρηια ίηέάίΐ άβ ΜαηηβΙ II. 
Ε’αηΙέ άβ 8ΐνβ Οημ ά ΤίιβδδαΙοηίφηβ, «δΐμάί Βίζαηΐΐηί ε Νεοείΐεπίεί», 

τόμ. 9 (1957) («8ίΙΙορβ Βίζαηίίηα» ίη οηοτβ άί 8ίΙνίο Οίηδβρρβ Μβν- 

εαίί), σ. 271 - 286. 

172. Γ. Ί. Θεοχαρίδου, Δύο νέα έγγραφα άφορώντα είς την Νέαν 

Μονήν Θεσσαλονίκης, «Μακεδονικά », τόμ. 4 (1955-1960), 1957, σ. 315- 351. 

Ελληνικά χειρόγραφα καί έγγραφα τοΰ Αγίου “Ορους 

173. Παντελεήμονος Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, Επιστολή Παϊσίου αρχιε¬ 

πισκόπου Κύπρον προς τούς Λαυριώτας, « *Αγιορειτική Βιβλιοθήκη », τόμ. 

22 ( 1957), σ. 410-412. 
174. Α π ά γ έ Ο η 111 ο μ, Εβ8 άβθηίδ άβ Ια άΐρίοηιαίϊρηβ ϋμζαηίίηβ: 

ΟμνίΙΙβ άβ Εαντα, « ΒαΙΙεΒπ άε Οοιτεδροηάαηεε Ηείΐέηίςμιε », τόμ. 82 

( 1958), σ. 610-634 και πίν. XXXI-ΧΕνίΙ. 

175. Γ. Α. Σταμίρη, Διορθώσεις είς τον «Κατάλογον των θείων 
χρυσοβούλλοον κλπ. της μεγάλης καί αγίας Λαύρας», «Έπετηρίς Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 29 ( 1959), σ. 446-448 [ άναφέρεται εις τον 

αμέσως προηγουμενον αριθμόν]. 
176. Α η ά γ έ Ο η ί 11 ο α, ΝοιιυβΙΙβδ νββΗβνεΚβδ αιι ΜοηΙ - Αίΐιοδ, 

« Βμΐΐεΐίη άε Οοιτεδροηάαηεε Ηεΐΐέηϊςιμε », τόμ. 83 (1959), σ. 553-558. 

177. Τοΰ αΰτοΰ, Εα ίναάίΐίοη άβδ αβίβδ ά’ηη νηοηαδίβνβ αίΗο- 

ηίίβ: Εαννα, « Α1;ί:εη άεδ XI. ΙηΐεΓηαΗοηαΙεη Βγζαηΐΐηίδίεη - Κοη^τεδδεδ 
1958», Μηηεΐιεη 1960, σ. 212-215 [περί τών προβλημάτων τής διπλω¬ 

ματικής έκδόσεως τοΰ τόμου II τών ΑεΙεδ άε Εαντα (απο τοΰ 1178 κ.εξ.), 

ήτις παρασκευάζεται υπό τών Ρ. Εειπετίε, Α. Οηίίΐομ καί Ν. Σβορωνου]. 

178. Ραμί Εειτιετίε, Νοίβδ $ιιν Ι’αάηιίηίδίναίίοη ϋρζαηϋηβ ά Ια 

νβίΙΙβ άβ Ια IV& Ονοίδαάβ ά’αρνβδ άβχιχ άοβηηιβηίδ ίηέάίίδ άβδ ανώίνβδ άβ 
Εαννα, « Κενμε άεδ Εΐηάεδ ΒγζαπΒπεδ », τόμ. 19 (1961), σ. 258-272. 

179. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Σιγίλλιον Δαμιανού πατριάρχον Κωνσταντινουπό¬ 

λεως, « Άρχεΐον Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας », τόμ. 1 (1911), σ. 262-270 

[κ.ά. σιγίλλια, έκ καταλοίπων * Αλεξάνδρου Εΰμορφοποΰλου ]. 
180. Σπυρίδωνος Λαυριώτου, ’Έγγραφα περί της σκήτης τον 

Τιμίον Προδρόμου της Μ. Λαύρας 'Αγιον Όρους εκ τον κωδικός αυτής, 

«Θεολογία», τόμ. 6 (1928), σ. 44-60 καί 142-161 [άριθ. α'-κα', πάντα 

τοΰ 19ου αϊ. ]. 
181. Εΰλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου, 'Ιστορία τον 7Ασκητισμόν. 

ΆθωνΙται. Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 1929, σ. 138 - 242: Τά επίσημα της 
Σκήτης [τών Καυσοκαλυβίων] έγγραφα [εκδοσις, εν σ. 180- 241, έγγραφων 

υπ* άριθ. Α/- ΝΕ’, τοΰ 18ου -19ου αι. ]. 

Μονή Ξενοφώντος. 

182. Αβίβδ άβ Χέηορίιοη ρηϋΐίέδ ραν Ε. Ρ ε ί ί ί ( Αείεε άε Γ ΑΛοδ I), 
« νΐζαηφδία] ντειπεπηί^», τόμ. X (1903), Ρπίοζεηϊε η° 1 [άριθ. I - XV]. 

183- Εά. Κ μ γ ί; ζ, ΝαβΗίνάρΙίβΚβδ ζη άβη ΑΜβη άβδ ΧβηορΗοηΜο- 

δίβνδ, αυτόθι, τόμ. XVIII (1911), μέρος Γ, σ. 96- 107 [άριθ. I-VI]. 

184. V. Ε αμ γ εη 1, XIηβ ά-οηαίΐοη άη Ρηιιββ ΑΙβχαηάνβ Μαννο- 

βονάαίο ά Ια 81ζιββ ΑΙΚοηίίβ άβ Καυδοίζαίμυί, « Βαίΐεΐίη άε Ια δεείίοη 
ΗίδΙΟΓίςυε άε ΓΑεαάέιηΐε Κοηπιαιπε», τόμ. 24, τεΰχ. I (1943), σ. 1-13. 
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Διπλωματικήν εκδοσιν των εγγράφων τής μονής ετοιμάζει ο V. 

Ι^ατίκηΙ. 

Μονή Ξηροποτάμον. 

185*. ϋ. Α η α 5 ί; α 5 ί ] ο ν ί ί, Όνβ Βηεαηουβ ρνδίββ ΗΗεουηΙμ (= Δυο 
Ιλληνικά χρυσόβουλλα τοΰ Ντουσάν), « δροπιοηΠτ », τόμ. 55 (1922), σ. 

32-36. 

186. Προηγουμένου Ευδόκιμου Ξηροποταμηνοΰ τοΰ Κρητός, 

Ή εν 'Αγίφ ’Όρει ’Άθω ιερά, βασιλική, πατριαρχική καί σταυροπηγιακή 

μονή τον Ξηροποτάμου, 424-1925, Θεσσαλονίκη - Σέρραι, 1926, σ. 155- 

199: Κατάλογος τών αρχείων τής Μονής [άριθ. 1 * 365, εξ ών τά νπ άριθ. 

1 * 50 βυζαντινά]. 
187. δίερΕμηο Βίηοη, Ββ8 ονϊριηβε Ιβρβηάαίνβε βί ΙΊιίείοινβ άβ 

Χένοροίαπιοη βί άβ 8αίηί - ΡαιιΙ άβ ΓΑίΗοε. Είηάβ άΐρίοηιαίίρηβ βΐ βνί- 

Ηρηβ ριώΐίέβ ραν Ιβε εοίηε άβ Ρ γ μ η ς ο ί 3 Η 311ζ ί η, Εοηναίη 1942, 

σ. 5-52, 103-182 καί 218-244 [πρβλ. καί άριθ. 199]. 

Βιβλιοκρισία: V. Ε μ α γ ε η 1, ΧέτοροΙαπιοη βί 8ί ΡαιιΙ. Πΐείοϊνβ βί 
Ιέρβηάβ ά Ι’ΑΙΗοε, « Κενηε Ηίδΐοπραε θα 5αά- Εδί Ευτορέεη », τόμ. 22 

(1945), σ. 267-287 [εν σ. 277-287 καταγράφονται ή έκδίδονται έγγραφα 
τής μονής]. 

188. Ε γ. Ο ό 1 §· ε γ, Αιΐδ άβη ΞβΚαίζ&αηιηιβνη άβε ΗβίΙίρβη Ββνμβε, 
άριθ. 19, 28, 33, 47 [τά ΰπ’ άριθ. 19 καί 28 εις πρώτην εκδοσιν]. 

189. ]. Β ο ιτι ρ α ΐ γ 6, Ρβ8 ατβίιίνβε ϋρζαηίίηβδ άβ Χέτοροίαιηοη, 

« Βγζαπ1;ίοη », τόμ. 23 (1953), σ. 121 -128 [συνοπτική άπαρίθμησις, μετά 
μνείας τών εκδόσεων, τών υπό τοΰ συγγραφέως κατά τό 1950 φωτογραφη- 

θέντων εγγράφων τής μονής, ών παρασκευάζει διπλωματικήν εκδοσιν]. 
190. Τοΰ αΰτοΰ, Αβίβε ά'ανβΜνβε ίηέάίίδ άη XVΡ είββΐβ (Αίΐιοε), 

« XII6 0οπ£Γ€5 ΙηίεΓηαΙίοημΙ άεδ Εΐιιάεδ Βγζμπί:ίη05. Οοΐιπάε 1961. 

Κέδαπιέδ 005 Οοηιηιηπίομίίοηδ », Βεΐ£Γ3άε - Οοΐιποίε 1961, σ. 17. 

Μονή Παντελεήμονος (Ρωσικόν). 

191. Ανία, ρταβεβτίίπι ρναββα, Κοεείβί ίη ηιοηίβ Αίΐιο πιοηαείβνη. 

Αίάμ νηεεΚαρο ηα ενμύοηι Αβοηΐβ πΐοηαείμΗα εν. Ραηίβϊβίηιοηα, Κίεν 

1873 [ή πρώτη συνολική έκδοσις εγγράφων άγιορειτικής μονής1 εν αρχή 
περιέχει τά ελληνικά, άριθ. 1 -46, μετά ρωσικής μεταφράσεως ]. 

192. Φιλαλήθους [ = *Ιωάννου Δ. Τανταλίδου], Περί τον 
ζητήματος τής εν ’Άθω ίερας μονής τον Άγιον Παντελεήμονος, έν Κων- 

σταντινουπόλει 1874 [έν σ. 111-177: Επίσημα έγγραφα, παλαιό τε καί 
νεώτερα]. 

193. Ρ. Εεηιετίε, ίίη αβίβ άη άβεροίβ Αηάνοηίβ ΡαΙέοΙορηβ (?) 

ροήν Ιβ βοηνβηί άβ 8αΐηΙ - ΡαηίέΙβίιηοη, « Οποηΐμΐία ΟΕπδίίαημ Ρετίο- 

άίοα», τόμ. 13 ( 1947 ) ( Μίδεείΐαηεμ Οιιίΐΐααιηε άε ΙετρΗμηίοη, I), σ. 

562-571. 
194. Εγ. 13 ό 1 £ 6 γ, Αμ8 άβη 8β\ιαίζ]ιανηιηβνη άβε ΗβίΙίρβη Ββτρβε, 

άριθ. 64. 
195. V. Μ ο 3ί η, ΡουβΙμ βανα Όηεαηα ί Ιουαηα ΡαΙβοΙορα Ραη- 

ίβΙβ]ΐ)ΐοηονθϊ)ΐ ιηαηαεϋηι ( — ’Έγγραφα τοΰ τσάρου Ντουσάν καί τοΰ 
Ίωάννου Παλαιολόγου προς τήν μονήν Παντελεήμονος), «Ζ£θάονΐη5ΐπ 

Οαδορίδ» 6-7 ( 1952-1953) ( = Κοδον ΖδοΓηίΡ), σ. 402-416. 

Διπλωματική έκδοσις τών εγγράφων τής μονής παρασκευάζεται υπο 

Ρ. Π0Π16Γ10. 

Μονή Πανζοκράζορος. 

196. Αβίβε άη Ραηίοβναίον, ριιΜίέε ραν Ε· Ρζϊ'ιΙ (Αοίεδ άε 
ΡΑΠιοδ, II), « νίζαπί;ί]5Ρί] ντεηιεηηίΐί », τόμ. X ( 1903), Ρπίοέεηίε ηο 2 

[άριθ. I- XXVI, βλ. καί προσθήκας Ε ά. ΚαΠζ, αυτόθι, τόμ. XXI 

(1914), σ. 82-83]. 
197. Εγ. ϋ ο 1 £β γ, Αη$ άβη 8βΙιαίζάαιηγηβτη άβε ΗβίΗρβη Ββτρβε, 

άριθ. 12, 96 [ τό ύπ’ άριθ. 12 είς πρώτην εκδοσιν]. 

Διπλωματικήν εκδοσιν τών εγγράφων τής μονής παρασκευάζει 6 V. 

ΕμπτεπΙ. 

Μονή Παύλον, 

198. Εΰλογίου 'Αγιοπαυλίτου, ’Έγγραφα τής Μονής Άγιον 

Παύλου, « Νέα Εποχή », έτ. Α' ( 1926), σ. 678 - 680, 704 - 707, 726 - 727, 

765-766, 786 -797. 
199. δΐέρϊιμηε Βίηοη, Εβε οηρίηβε Ιέρβηάαίνβε βί ΙΊύείοίνβ άβ 

ΧβΓοροίαιηοη βί άβ 8αϊηί-ΡαιιΙ... Εοιιναίη 1942 [ βλ. αριθ. 187], σ. 

245-307 [αρρεηά. IV, κατάλογος τών ελλην. εγγράφων τής μονής 'Αγίου 

Παΰλου, άριθ. 1-40]. 
200. V. Οπιπιεί, Εέρβηάβ βί Ηΐείοίνβ ά ΙΆίΗοε. ϋη βαε ίμρίρηβ: 

Ιβε ιηοηαείβτβε άβ Χένοροίαιηοη βί άβ 8αίηί- ΡαιιΙ, « έΐηάεδ Βγζμηί:ί- 
Π05», τόμ. 2 (1944), σ. 248-254 [βιβλιοκρισία τοΰ αμέσως προηγουμένου 

άριθμοΰ' πρβλ. καί άριθ. 187]. 
201. Εγ. Ό δ 1 £ 6 γ, Αιΐδ άβη Ββΐιαίζίίαηιηιβνη άβδ ΗβϊΙίρβη Ββτρβε, 

άριθ. 11, 31, 42, 45/46, 97 [πάντα εις πρώτην εκδοσιν]. 
202. Α. Ρ· Κμέάαη, Όυα ροζάηβνίζαηύΐεΆ αΐιία ίζ 8θϋναηΐ]α 

Ρ. ϊ. 8βυα8ί’ίαηουα ( = Δΰο υστεροβυζαντινά έγγραφα εκ τής συλλογής 
II. I. Σεβαστιάνωφ), «νίζαπΙ^δΡυ ντεπΊοηπίΡ», τόμ. 2/27 (1949), σ. 

313-321. 
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Πρωτάτον. 

203. Κ. Φρεαρίτου, Περίπλονς Μακεδονίας και ,Ε?Λσσονος 9Ασίας 
μετά των ταύτη προσκείμενων μεγαλονήσων, « Πανδώρα», τόμ. 15 (1864), 

σ. 198 [αναγραφή έγγραφων Πρωτάτου, από α'-θ']. 

204. Άρχιμ. Χριστόφορου Κτένα, Νεώτεραι πηγαί προς καθο¬ 

ρισμόν των θεσμών τον 1 Αγίου "Ορους "Αθω, «Γρηγόριος δ Παλαμάς», 

τόμ. 2 (1918), σ. 362 - 366, 489-492, 557-561, τόμ. 3 (1919), σ. 670- 

685, 793-808, 889-895, τόμ. 4 (1920), σ. 264-267, 378-380, 447-454, 

488-490, 563-569, 615-626, 695 - 710, 775-779 [ = αλληλογραφία Πέρας 
Κοινότητος μετ'Οικουμενικοί Πατριαρχείου, άριθ. 1*181, ιδία του 19ου 
αϊώνος ]. 

205. “Ιωακείμ Ίβηρίτου, 'Η βιβλιοθήκη Νικηφόρου τοϋ Θεοτόκη 
καί ή Κοινή τον Γένους Σχολή, «Γρηγόριος δ Παλαμάς», τόμ. 3 (1919), 

σ. 272-285. 

206. Του αυτοί, Ανταπάρνησις 'Αγιορειτών, αυτόθι, τόμ. 5 (1921), 

σ. 114-116 [έγγραφον του 1824]· 

207. Του αυτοί, * Ιστορικά έγγραφα, αυτόθι, σ. 315 · 318 [έτ. 1839 ]. 

208. Κατάλογος των έν τώ ’Αρχείω τής 'Ιεράς Κοινότητος υποκειμένων 
Τυπικών τοϋ 'Αγίου "Ορους, Χρυσοβονλλων Βλαχικών καί Κηροβονλλων, 
Σιγιλλίων, Φιρμανιών και διαφόρων άλλων επισήμων Εγγράφων. Συνταχθείς 
υπό τής πενταμελούς Επιτροπής άποτελουμένης εκ των πανοσιολογιωτάτων 
Αντιπροσώπων, Βατοπεδίου Προηγουμένου κ. Ευλογιού, Δοχειαρίου 
Προηγουμένου κ. Δανιήλ, 'Αγ. Παύλου Γέροντος κ. “I ω ά σ α φ, Σταυρο¬ 

νικήτα Γέροντος κ. Γαβριήλ και Γρηγορίου Γέροντος κ. Στεφάνου, έν 
’Αθήναις 1921. 

Βιβλιοκρισία : Ά. Σ ι γ ά λ α, «Ελληνικά », τόμ. 1 (1928 ), σ. 433 - 435. 

209. Γαβριήλ Σταυρονικητιανου, Σφραγίδες καί επιγράμ¬ 

ματα τον Πρωτάτου τής 'Ι. Κοινότητος καί των Κ’ 'Ι. Μονών τοϋ ' Αγίου 

"Ορους "Αθω, «Γρηγόριος δ Παλαμάς», τόμ. 6 ( 1922), σ. 113*121 καί 
176-181 [ μετ’ εγγράφων ]. 

210. Του αυτοί, 'Ο πύργος τον Πρωτάτου τοϋ 'Αγίου "Ορους "Αθω 
καί παλαιόν περί αυτοί γράμμα, αυτόθι, τόμ. 8 (1924), σ. 160-163 

[ γράμμα του έτους 1694 ]. 

211. Τοί αυτοί, 'Η επιστασία τής'Ιεράς Κοινότητος τοϋ 'Αγίου 
"Ορους "Αθω καί οι από τοϋ 1783-1928 χρηματίσαντες επιστάται, αυτόθι, 

τόμ. 12 (1928), σ. 331 -348 καί 441-458 [στηρίζεται εις έγγραφα 'Ιεράς 
Κοινότητος, ών τινα καί έκδίδονται]· 

212. Άρχιμ. Αθανασίου Παντοκρατορινου, Αναγραφή των 
γραμματέων καί ύπογραμματέων τής 'Ιεράς Κοινότητος τον 'Αγίου "Ορους, 

« Γρηγόριος δ Παλαμάς », τόμ. 13 ( 1929), σ. 216 - 227, 264 ■ 279, 329 - 346, 

Ελληνικά χειρόγραφα καί έγγραφα του Αγίου νΟρους 411 

381 - 390, 508 - 530 [ ετών 1790 -1929, μετά περιλήψεων πολλών εγγράφων ]. 
213. Αθανασίου Λαυριώτου, Κατάλογος μερικός χρνσοβούλ- 

λων, «'Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», τομ. 4 (1939- 1940), σ. 92-95, 145- 

148, 196-200 [περίληψης του καταλόγου ύπ’ άριθ. 208]. 

214. Ργ. Ρ δΐ §■ ογ, Οίβ ΕοΙιϋιβίί άβ8 «Τναρθ8», « Βγζμηίιηΐδοΐιο 
ΖζύΒ&ήίϊ », τόμ. 41 ( 1941), σ. 340 - 350 = ΒμζαηϋηύοΚβ Ώιρίοπιαίίΐί 

( 1956), σ. 215-224. 
215. Του αυτοί, Αη8 άβη ΒοΗαίζΙίαηιπιβηι άβ8 ΗβίΙίμβη Ββνμβε, 

άριθ. 80/81, 107 [τό τελευταιον εις πρώτην έκδοσιν]. 
216. Τοί αυτοί, Αΐοίύνατθάί άβιη ΑίΚθ8. ϋθβν ΑνθβίίΒθβ- 

άίηριιηρβη [ύν άίβ Ηβνα,Μεραθβ θμζαηίίηίΒοΙιβτ ΚαίεεηινΙζιιηό,βη, « Αιοΐιί- 

νμΐίεοΐιο ΖείΐδοΙιπίί:», τόμ. 50-51 (1955), σ. 281-295 [ βλ. αριθ. 10 εν 
σ. 289 κ.εξ. έκδοσις των τριών αρχαιότερων αυτοκρατορικών εγγράφων τοί 

'Αγ. "Ορους, των ετών 883, 893 καί 934]. 

Μονή Σταύρον ιχήτα. 

217. Γαβριήλ Σταυρονικητιανου, Πωλητήριον έγγραφον τής 

Πέρας Μονής Φιλοθέον ('Αγιορειτικά Άνάλεκτα 13), «Γρηγόριος ο Παλα¬ 

μάς», τόμ. 2 (1918), σ. 371 -374 [έτ. 1533]. , ^ 
218· Τοί αυτοί, Διαθήκη τοϋ αειμνήστου πατριάρχου 'Ιερεμίου Α' 

τον καί κτίτορος Β' τής Ίερας Μονής τον Σταυρονικήτα, « Γρηγόριος δ 

Παλαμάς», τόμ. 3 (1919), σ. 564-572. 
219. Του αυτοί, Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου "Ιερεμίον τον Α', δι ού 

έπικυροϊ καί έπιβεβαιοϊ τά μετά τής Μονής Φιλόθεου καί τοϋ έπαρχου Γρη¬ 

γορίου σνμπεφωνημένα περί τής εις αυτόν έκχωρήσεως του καθίσματος τοϋ 

Στανρονικήτον [έτ. 1536]. — "Εγγραφον τής Ιεράς Σννάξεως τοϋ Αγιου 
"Ορους "Αθω, δι’ ον εκχωρεί τώ πατριάρχη Ιερεμία Α' την έρημον Μονήν τοϋ 

Στανρονικήτα προς άνέγερσιν [έτ. 1541 ], αυτόθι, τομ. 4 (1920 ), σ. 169 - 173* 

220. Τοί αυτοί, "Εγγραφον συνοδικόν 68 Μητροπολιτών καί Επι¬ 

σκόπων, δι ου έπικυρονσι τό ανωτέρω υπό χρονολογίαν 1541 έγγραφον τής 
'Ιεράς Σννάξεως τοϋ 'Αγ. "Ορους προς πατρ. Ιερεμίαν τόν Α’ περί τής Μ. 

Σταυρονικήτα. — "Εγγραφον τής 'Ιεράς Σννάξεως τοϋ 'Αγ. "Ορους, δι’ ον 

εκχωρείται (τή) υπό τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίον Α' νεοσυστηθειση Μονή τοϋ 
Σταυρονικήτα τμήμα δάσους έκ τον Προοτατινοϋ νπεράνω των Καρύων καί 

μυλών εϊς θέσιν «Αειβαδογένι», αυτόθι, σ. 224-229 [έτ. 1544]. 

221. Τοί αυτοί, Σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε', δι ού 
έπικυροϊ τά δύο αποδεικτικά έγγραφα, τό υπό τής Ί. Σννάξεως τοϋ 'Αγίου 
"Ορους κατά τό 1541 έκδοθέν έκχωρητήριον έγγραφον καί τό υπό 69 Μητρο¬ 

πολίτου καί Επισκόπων κατά τήν αυτήν χρονολογίαν συνοδικόν έπικνρωτικόν 

τοϋ κράτους, αυτόθι, σ. 304-308 [έτ. 1819]· 
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222. Του α ύ τ ο ΰ, *Ομολογία τής Μονής Φιλόθεου, δι ής εκχωρεί τώ 
πατριαρχικοί έξάρχω Γρηγορίω τώ Γηρομεριώτη τό κάθισμα τον Σταυρονι¬ 

κήτα προς ϊδρνσιν μονής, αυτόθι, σ. 431-433 [έτ. 1533], 

223· Τοΰ αύτοΰ, Σιγίλλιον πατριάρχην Ηερεμίου Α' προς τήν Μονήν 
τον Σταυρονικήτα, δι’ ον συνίστησι τήν προς ταύτην ειλικρινή αγάπην αυτόν 
και παραινεί τους έν αυτή μονάχους προς άπόκτησιν των θεοποιών άρετών 

και τήρησιν των θείων εντολών, αυτόθι, σ. 472*474 {ετ. 1545) βλ. καί 
άριθ. 230]. 

224. Του αύτοΰ, Σιγίλλιον Διονυσίου τον Β', έπιβεβαιωτήριον διά 

τήν έν Κοντοσκαλίω τής Κωνσταντινουπόλεως οικίαν τής Μονής Στανρονι- 

κήτα [ετ. 1547]. — Φιρμάνιον (μονόγραμμα) τον Σουλτάνου Σουλβΐμάν... 

[ετ. 1549].—νΕγγραφον οθωμανικόν ίδιοκτητικόν (χοδζδζέτιον)... [ετ. 
1549]··—”Εγγραφον... (χοδζδζέτιον)... [ετ. 1624], αυτόθι, σ. 596-601. 

225. Του αύτοΰ, Σιγίλλιον τον πατριάρχου Τιμοθέου Α', δι ον έπι- 

βεβαιοϊ και έπικυροϊ τά έγγραφα περί των έν τή περιφερείς Έζοβής τής 
επαρχίας Σερρών κτημάτων καί υδρόμυλων τής Μονής Στανροκινήτα [ετ. 

1614], αυτόθι, σ. 739-742. 

226. Τοΰ αύτοΰ, Πωλητήριον έγγραφον τής Πέρας Συνάξεως τοϋ 
'Αγιον "Ορους, δι} ού πωλεϊ τό εν Καρναϊς... κελλίον των * Αγίων Πάντων 
προς Μακάριον καί Νικόδημον, μονάχους [ετ. 1556]. — Πωλητήριον έγγρα¬ 

φον τής Πέρας Σννάξεως τοϋ Αγίου "Ορους, δι’ ον ποολεϊ τό έν Καρναϊς... 

κελλίον των * Αγίων Πάντων (τανϋν Αντιπροσωπείαν) προς τήν Μονήν 

Σταυρονικήτα [ετ. 1558], αύτόθι, τόμ. 5(1921), σ. 858-860 [γράφε: 

15-17]. 

227. Τοΰ αύτοΰ, Γράμματα τοϋ αειμνήστου πατριάρχου Γρηγορίου 
Ε’ προς τήν Πέραν Μονήν τοϋ Σταυρονικήτα [ ετ. 1797, 1805].—Γράμμα 
τοϋ τής Μ. τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησίας Μ. Χαρτοφύλακος Νικηφόρου Ηβηρίτου 
προς τους επιτρόπους και προεστώτας τής Μονής... [ετ. 1819], αύτόθι, σ. 

203 - 206. 

228- Τοΰ αύτοΰ, "Εγγραφον συμβιβαστικόν Μαχμοντ Βέη νιοϋ Άπ- 

πάς μετά των μοναχών τής Μονής Σταυρονικήτα περί τοϋ έν Πλανά ευρι¬ 

σκομένου μύλον [ετ. 1602]. — ['Έτερα δυο έγγραφα περί των έν Πλανρ 
κτημάτων της μονής, έτ. 1798 και 1824], αύτόθι, σ. 336-339. 

229- Τοΰ αύτοΰ, "Εγγραφα Μονής Σταυρονικήτα [χοδζδζέτια κ.ά. 

οθωμανικά έγγραφα είς Ιλλην. μετάφοασιν], αύτόθι, σ. 508-512. 

230. Τοΰ αύτοΰ, Σιγίλλιον πατριάρχην Ηερεμίου Α' προς τήν Μονήν 
του Σταυρονικήτα... κλπ., αύτόθι, τόμ. 6 ( 1922), σ. 397 -399 [έτ. 1545, 

τό αύτό προς τό ύπ’ άριθ. 223]. 

231. Τοΰ αύτοΰ, Σιγίλλιον πατριάρχου Κυρίλλου Α' τοϋ Αονκά- 

ρεως, δι ον έπικνροΐ τά όροθετήρια έγγραφα τής Μονής Σταύρονικήτα τά 

Ελληνικά χειρόγραφα καί έγγραφα τοΰ Άγιου Ορους 413 

άφορώντα τό έν Κασσάνδρα προνομιοϋχον μετοχιον αυτής [ετ. 1632], αυτόθι, 

τόμ. 7 ( 1923), σ. 269 -271. 
232. Τοΰ αύτοΰ, Γράμμα κηρόβουλλον, δΐ ού ή Ηερά Σύναξις τοϋ 

Άγιου "Ορους συμβιβάζει νφισταμένην διαφοράν μεταξύ Νεοφύτου τοϋ άγιο- 

γράφου καί Τιμοθέου περί των πραγμάτων τοϋ Παπά Μάρκου καί τοϋ Πύρ¬ 

γου [έτ. 1591], αύτόθι, σ. 272-273. 
233. Τοΰ αύτοΰ, Κηρόβουλλον Μονής Σταυρονικήτα [ ετ. 1586], 

αύτόθι, τόμ. 14 (1930), σ. 70- 72. 
234. Τοΰ αύτοΰ, Ηστορικά έγγραφα τής Η. Μονής Σταυρονικήτα 

[υπό διαφόρους ειδικωτέρας έπιγραφάς], αυτόθι, τομ. 15 (1931), σ. 230- 

233, 270-274, τόμ. 17 ( 1933), σ. 113-116. 

Μονή Φιλο&έον. 

235. Αοίβ3 άβ ΡΗίΙοίΗββ ρηΜίέδ ρατ \Υ. Ε<1. ΚχιΠζ 61 

Β. ΚοταΒΙον ( Αοίβε άο ΓΑίΙιοδ, VI), « νίζμιιΐϋδίά) ντοιηοηηίΐτ », 

τόμ. XX (1913), Ρπίοέοηϊε, σ. 1-39 [ελληνικά άριθ. Ι-Χίνΐ· 

236. Μιχαήλ Γ ο ΰ δ α, Βυζαντιακά γράμματα τής έν Άθω ίεράς μονής 
τοϋ Φιλοθέου. Άφιερωτήριον γράμμα Θεοδώρας Παλαιολογίνης τής Φιλαν¬ 

θρωπικής τοϋ έτους 6885 (1376), « Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας», περίοδος Β*, τόμ. 2 ( 1925), σ. 3-17. 

237. Ρ γ. Ό ο 1 §;ογ, Αιΐ8 άβη ΒβΗαΙζ&αηιηιβυη άβ§ ΗβϊΙίμβη Ββνμβε, 

άριθ. 8, 53. 

Μονή Χιλανδαρίον. 

238. Αΰίβδ άβ ΟιίΙαηάατ ρΜΐέζ ρμτ Ε. Ρείίΐ εί: Β. ΚοταΜεν 
( Αοΐοδ άε ΓΑΐΙιοδ, V). I: Αοίβδ §τεεδ ρατ Ε. Ρ ε I ΐ ί « νίζαηΐίίδΗ] νΤε- 

ιηεηηίΕ », τόμ- XVII ( 1911), Ρπίοέεηίε [έγγραφα άριθ. 1 -172, βλ. και 

προσθήκας Εά. Κ η τ 1 ζ, αύτόθι, τόμ. XXI (1914 ), σ. 78 - 80]. 

239*. Α. δ ο 1 ο ν ] ε ν, ΡονβΙμ δανα υνοδα η ΗίϊαηάατεΙοΏΐ ανΗνη 

( = “Εγγραφα τοΰ τσάρου Οΰρεση εις τά αρχεία τοΰ Χιλανδαρίου), « Βθ£Ό- 

δ1ον1]ε », τόμ. 2 (1927), σ. 281*293. 

240*. Κ. Ο τα]ιδ, Ιβάηο μνδίίο ΜΙαηάατ$1ίθ ρίβπιο ίζ XVIII ν.8. 

ηΐίηαίιιτο,Ίηα (== Ελληνικόν γράμμα τοΰ Χιλανδαρίου τοΰ XVIII αι. 
μετά μικρογραφιών), « ΖΒογπιΕ ζα ίδϊοπ]α Ιιι^πε Βγ5ϊ]6», τόμ. 1 (1936), 

σ. 389 * 394. 
241*. V. Μ ο δι η, ΒβΜΙβ ο ΜΙαηάαν. ρναάίίΐαι ( = ΙΊληροφορίαι 

περί τοΰ Χιλανδαρηνοΰ Πρακτικοΰ), « ΖβοπιϊΕ ιι δαδί Α. Βείίδα», Βεο- 

§ταά 1937, σ. 255-256. 
242. Τοΰ αύτοΰ, Ώαζ Ώαίιιπι άβ8 ΡναΜϋιοη νοη ΟνιΙαηάαν [ πρό¬ 

κειται περί σλαβικής μεταφράσεως ελληνικοΰ εγγράφου, βλ. και τον άμέσως 
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προηγοΰμενον αριθμόν ], « Βγζ&ηίϊηίδοΐι * Νειΐ£Π6θ1ιί5θ1ΐ£ ΙαΙΐΓβϋοΙιεΓ », 

τόμ. 14 (1938), σ. 104-118. 

243. Α. 3οΙονίβν, ϋη ίηνβηίαίνβ άβ άοαιπιβηΐΒ δμζαηΗηδ άβ 
ΟΜΙαηάατ, « Αηπαΐεδ άε ΓΙηδϋΐαΙ: Κοηά^ον » (βεαιίηαήιιηι ΚοηάαΡο- 

νί&ηαηι), τόμ. 10 ( 1938), σ. 31-47. 

244. Τοΰ α ΰ χ ο ΰ, Τό σνμφωνητικόν τον 'Αγ. Σάββα μετά τον Πρω¬ 

τάτου τον 'Αγ. ’Όρονς περί αγρόν δ£ εμφύτευαιν αμπέλου [ σερβιστί], 

« ΟΙαδπίΙς Όι·2&νηο§· Μιιζεία ιι δ^Γ^ενη», ϋπίδΐν. Ναη&ε, 8ν. 1, Ν.3. 

1946, σ. 81-122. 

245. Ρ γ. Β ό 1 £ ε γ, Αιΐ8 άβη 8οΗαΙζ1αιηιηιβνη άβ8 ΗβίΙΐρβη Ββνμββ, 

αριθ. 6, 7, 15, 29, 50. - 

246. V. Μο§ίη εΐ Α. 3 ο ντε, Όοΐαίΐά Η Θτύΐύίπι Ιίζίίηωη ΗίΙαη· 

άαν]α. 8ιιρρΙβιηβ?ιία αά αοία μταβοα ΟΜΙαηάαΗί, Ι^αβίί&ηδ. 1948 (εκδο- 

σις 21 νέοον εγγράφων]. 
Βιβλιοκρισίαι: Ρ. ΒειτιεΓίε, « Κ,εναε άεδ Εΐηάεδ Οτεεςαεδ », τόμ. 

62 (1949), σ. 270-272, Ργ. Βδΐ^ετ, « Βγζοηίΐηίδείιε Ζείΐδείιπίΐ », 

τόμ. 43 (1950), σ. 76 και V. Β^υτεπί, « Κενιιε άεδ έΐπάεδ Βγζαηΐί- 

ηεδ», τόμ. 8 (1950), σ. 273-274. 

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Άγγελακος Βαρλαάμ Α43, Β 74, 76. 

Άγ. Άννης σκήτη Α 28 - 30. 

Άγ. Άνδρεου σκήτη ( ρωσική ) Α 31 - 33. 

Άγ. Δημητρίου σκήτη (Βατοπεδίου) 

Α 34. 

άγιογραφικά χειρόγραφα Βατοπεδίου 

Α 36, 38. - Μεγ. Λαύρας Α 36. 

Αθανάσιος Λαυριώτης Β 213. 

“Αθανάσιος Παντοκρατορινός Β 212. 

Αλέξανδρος Βατοπεδινός Α 34, Β 57. 

Αλέξανδρος Λαυριώτης. Βλ. Εύμορφό- 

πουλος Αλέξανδρος καί Λαζαρίδης 

“Αλέξανδρος. 

Άμαλφιτανοί Βενεδικτίνοι έν “Αγ.Όρει 

Β 166, 167. 

"Ανθιμος, συντάκτης καταλόγου εγγρά¬ 

φων Βατοπεδίου Β 52. 

αντιγράφεις χειρογράφων. Βλ. βιβλιο- 

γράφοι. 

άποστολαΐ είς "Αγ. Όρος, (Βαυαρικής 

“Ακαδημίας, Ρ. ϋδΐ£6Γ ) Α 5, Β 31, 

( Κέντρου Βυζαντινών “Ερευνών, 1961, 

1962) Α27, 43, 80, (Γ. Κουρνούτου, 

1954) Α 56, ( Σπ. Λάμπρου, 1880) 

Α 1, ( Μ. I. Μανούσακα, 1953 ) Α 50, 

61, 71, 75, 78, 83, 89, 93, (Ο. Μ11- 

Ιεί ) Β 138, 152, 159, ( Μ. ΚΐοΗ^τά) 

Α 8, 9, 13, 15, 18, ( Ε. Β&υηάετδ ) 

Α 24, 26, ( Ρ. I. δενμδίϊ&ηον ) Β 19, 

( Α. Σιγάλα, 1930 - 1931) Β 4, 45, 126, 

( Ρ. ϋερεπδίαΐ) Β17, 20. 

Άρκάδιος Βατοπεδινός Α35, Β54, 55, 

56, 67. 

άπώλειαι χειρογράφων Άγ.Όρους Α 31 - 

33, 52, 61, 78. 

άσταολογικά χειρόγραφα “Αγ. “Όρους 

Α 23. 

Α3Γ&ιιιονίό Β 18. 

Αϊηαηά άε Μεηάίεία Ε· Α 16. 

Απ&δίαδϊίενίί Ό. Β37, 100, 185. 

Βαλτιμόρη. Βλ. λναΙΙεΓδ Ατί Οαΐΐε^. 

Βαρλαάμ Γρηγοριάτης. Βλ. Άγγελακος 

Βαρλαάμ. 

Βασιλικόν "Ιδρυμα “Ερευνών Α 27. Βλ. 

καί Κέντρον Βυζαντινών “Ερευνών. 

Βατοπεδίου Μονή Α 35 - 41, Β 48 - 73. Βλ. 

καί Άγ. Δημητρίου σκήτη, “Αλέξαν¬ 

δρος Βατοπεδινός, “Άνθιμος, Άρκά- 

διος Βατοπεδινός, Εύλόγιος προηγού¬ 

μενος. 

Βενεδικτίνοι Άμαλφιτανοί έν Άγ. Όρει 

Β 166, 167. 

Βερολίνειος “Ακαδημία “Επιστημών, φιο- 

τογραφηθέντα ΰπ’ αυτής χειρόγραφα 

Α 26. 

Βησσαρίων Γρηγοριάτης Β 77. 

βιβλιογραφικά κέντρα Άγ. “Όρους Α 14. 

βιβλιογράφοι Άγ. “Όρους Α2, 12, (του 

16ου αί. ) Α 11. Βλ. καί Θεοδώρητος, 

Θεόδωρος. 

βιβλιοδεσίαι Α 12. 

Β3ΓΠ63. I. Α85. 
Βεπεδενϊό V. Ν. Α40, 69. 
Βεζοίπ&ζον Ρ. Β1, 104. 
Βίηοιι δίέρΐιαηε Β99, 159, 187, 199. 
ΒοπιρΕΐτε ]. Β 43, 189, 190. 

Βυτηον Α. Β 107. 

Γαβριήλ ηγούμενος Διονυσίου Α 47, Β 87. 

Γαβριήλ Σταυρονικητιανός Α 87 , 90 - 92, 

Β 208 -211, 217 -234. 

Γεδεών Μανουήλ Β22, 97, 127, 179. 

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Α 30. 

Γκίνης Δημ. Α 4. 

Γούδας Μιχαήλ Β49, 59, 60, 236. 

γραμματείς καί ίιπογραμματεϊς “ί. Κοινό- 

τητος ( 1790 - 1929 ) Β 212. 

Γρηγορίου μονή Α42 -43, Β74-77. Βλ. 

καί Άγγελακος Βαρλαάμ, Βησσαρίιον 

Γρηγοριάτης, Στέφανος Γρηγοριάτης. 

Οοΐΐοηιρ Ρ. Β 159. 

Δανιήλ προηγούμενος Δοχειαρίου Β 208. 

Δελικάνης Καλλίνικος Β 21. 

Διονυσίου μονή Α44- 48, 78, Β43, 78- 

90. Βλ. καί Γαβριήλ ηγούμενος, Ευθύ- 
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μιος Διονυσιάτης, Χρυσόστομος ( Διο- 

νυσιάτης ). 

διπλιοματική βυζαντινή ( άρχαί) Β 174, 

( σχεδίασμα ) Β 41, ( 1905 - 1938) Β 5, 

( 1939 - 1948 ) Β 7, (μελειήματα) Β 11. 

Δουρουντάκης Π. {Ευδόκιμος Ληροποχα- 

μηνός ) Α73, Β 186. 

Δοχειαρίου μονή Α 49 - 50, Β91 * 96,143. 

Βλ. και Δανιήλ προηγούμενος, Ιερό¬ 

θεος Δοχειαρίιης, Κτένας Χριστόφορος. 

Όαιτοιιζέδ X Β88. 

Οείηόΐ Α. Α 5. 

ΌεΙ&Ηε X. Α23. 

Οδΐ£6Γ Ργ&πζ Α5, 7, Β2, 6, 7, 9-11, 

14, 31, 32, 36, 39, 41, 43, 68, 69, 71, 

79, 96, 101, 105, 108, 128-131, 133, 

134, 142, 144, 162, 164, 169, 188, 194, 

197, 201, 214-216, 237, 245, 246. 

Ότάδείιε I. Β 78. 

« εθνικά » ( ρτοίαυα ) χειρόγραφα Άγ. 

“Όρους Α 25. 

ειλητάρια λειτουργικά (Βατοπεδίου ) Α 37, 

(Μεγ.Λαύρας) Α 66, (Σταυρονικήτα) 

Α 87. 

εξαγωγή χειρογράφων 'Αγ. “Όρους Α 31 - 

33, 61, 78, 85, Β 85, 86. 

επιστασία καί έπιστάται Ί. Κοινότητος 

( 1783 - 1928 ) Β 211. 

Έσφιγμένου μονή Α51-52, Β97-101. 

Βλ. και Θεόδωρος καλλιγράφος. 

Ευδόκιμος Ξηροποταμηνός. Βλ. Δουρουν¬ 

τάκης Π. 

Ευθύμιος Διονυσιάτης Α46, Β 81, 83. 

Εύλόγιος Άγιοπασλίτης Β 198. 

Εύλόγιος προηγούμενος Βατοπεδίου Β208. 
Εύμορφόπουλος “Αλέξανδρος ( Λαυριώ- 

της ) Β 25, 146, 147, 148, 179. 

Εύστρατιάδης Σιοφρόνιος ( πρά>ην Λεον- 

τοπόλεως) Α 35, 36, 55, 59, 63, 64, 65, 

68, 88, Β 50 - 53, 58(;),62>63, 153, 

ΕηερεΗάεδ Ρ. Κ. (Ένεπεκίδης Π. Κ. ) 

Β 42. 

Εΐοήαδίπ] Τ. Β 19. 
Ρπεπά ΑίΒετΙ Μ., }γ. βιβλιοθήκη έν 

ΡπποεΙοπ Α78. 

ΟαπεΙί Κ. Α 31. 

ΟεΙζοΓ Η. Β 102. 

Οτε^οΐτε Η. Β9. 

Οπ^οΓβνίό V. Β 16· 

Οπφί Κ. Β 240. 

Οπιπιεί V. Β 163, 200. 

Οιπίΐοα Απάτε Β43, 170, 174 - 177. 

Ζακυθηνός Δ. Β 45. Βλ. καί ΖαΙίγΜιίηοδ 

Ώ. Λ. 
Ζωγράφου μονή Α 53, Β 102 * 108. 

ΖαοΒαπ&β νοη ΧίηβεηΐΒαΙ Ε. Β 18. 

ΖπΒγΗιΐηο* Β. Α. Β160. Βλ. καί Ζα¬ 

κυθηνός Δ. 

Η&ΙΙιίη Ετ&ηςοΐδ Β 187, (199). 

Ι-ίατν^αΙ ΓΙανεπιστήμιον, φωτογραφη- 

θέντα ύπ* αύιοΰ χειρόγραφα Α 26. 

Ηοίακιηη Ο. Α 48. 

' Γ 
; ·>; ι: 

Θεοδόσιος βιβλιοθηκάριος μονής ’Αγ. 

Παύλου Α 80. 

Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης ό 

κωδικογράφος Β 165. 

Θεόδωρος καλλιγράφος “Εσφιγμένου Β 97. 

Θεοχαρίδης Γεώργ. I. Β72, 73, 89, 90, 

172. 

θεσμοί Άγ. “Όρους ( πηγαί ) Β30, 204. 

Θεσσαλονίκης ΙΙανεπιστήμιον Α 31 - 33, 

Β 45. 

Ίβήρων μονή Λ 54 - 56, Β 109 - 135. Βλ. 

καί Ιωακείμ Ίβηρίτης. 

Ιερόθεος Δοχειαρίτης Β95, 143. 

“Ιωακείμ Ίβηρίτης Β 109 -125, 205 - 207 · 

Ίωάσαφ Άγιοπαυλίτης Β208. 

ΙηδΙΐΙιιΙ <1ε ΚεοΙιοΓοΙιε εί άΊΕδΙοίτε 

άεδ ΤεχΙεδ, άποστολαί εις Άγ.Όρυς 

καί φωτογραφηθέντα χειρόγραφα. Βλ. 

Κΐοΐιαπί Μαιοεί. 
Ιπβοΐη ^3η Α 14. 

Καινής Διαθήκης χειρόγραφα Α20. 

καλλιγράφοι. Βλ. Θεόδωρος. 

Καλλιγράφου μονύδριον Β95, 143. 

Καμπανάος Σπυρίδων (Λαυριιότης, Ια- 

29 - 8 - 1963 

τρός) Α 55, 63, 65, 88, Β 149-151, 

154, 155, 159, 180, 

κανόνες έκδόσεως βυζαντινών έγγραφων 

Β 9. 

κανονικά χειρόγραφα Βατοπεδίου καί Λαύ¬ 

ρας Α 40, 69. 

Καρακάλου μονή Α 57, Β 136 - 137. 

Καυσοκαλυβίων σκήτη Α58-59, Β 181. 

κειμηλιαρχεΐα (Δοχειαρείου) Β 94, ( Μεγ. 

Λαύρας) Α65, Β 158. 

Κέντρον Βυζαντινών “Ερευνών, φωτογρα- 

φηθέντα χειρόγραφα Α 27, 43, 80, 

Β 45. 

Κογκρέσου (Άμερικαν.) Βιβλιοθήκη, φοι- 

τογραφηθέντα χειρόγραφα. Βλ. δαιιη- 

06Γ8 Ε. \ν. 
Κοινότης Ιερά *Αγ. "Ορους Β46, 47. 

Βλ. καί Πρωτάτον. 

κοντακάρια 'Αγ. “Όρους Α 22 

Κουρίλας Εύλόγιος (Λαυριώτης, είτα μη¬ 

τροπολίτης Κορυτσας ) Α29, 45, 59, 

65, Β 3, 8, 20, 75, 156 - 158, 165, 181. 

Κουρνοΰτος Γ. Α 56. 

Κουτλουμουσίου μονή Α 60 - 61, Β 138 - 

142. Βλ. καί Χαρίτων βιβλιοφύλαξ. 

κρητικά έγγραφα Άγ. "Ορους Β84. 

κρισιμόγραφα Β93. 

Κτένας Χριστοφόρος Β 33, 91-94, 204. 

Κυριακίδης Στίλπ. Π. Β 83, 85. 

Κύριλλος Λαυριώτης ( 18°ζ αν. ) Β 174, 

(175). 

κιοδικογράφοι. Βλ. βιβλιογράφοι. 

Κωνσταμονίτου μονή Α 62, Β 143 - 144. 

Βλ. καί Συμεών καθηγούμενος. 

Κα£άαη Α. Ρ. Β 19, 202. 

ΚοπιΒΙεν Β. Β 103, 235, 238. 

Κοτοΐενδίπ] Ογπΐΐε Α 3. 

ΚίιγΙζ Εά. Β 29, 48, 98, 103, 183, 196, 

235, 238. 

Λαζαρΐδης Αλέξανδρος Β46, 47. 

Λάμπρος Σπυρίδων Π. Α 1, 19, 20, 28, 

29, 42, 44, 45, 49, 51-58, 60- 62, 

70, 72 -74, 76 -82, 84, 86, 88, 92, 

94, 95, Β 28. 

Λαούρδας Β. Β84. 

λειτουργικά ειλητάρια. Βλ. ειλητάρια. 

λειτουργικά χειρόγραφα Βατοπεδίου Α 41. 

ΧειΧε Κίτδορρ Α 21, Β 27. 

ΧαΧε δΐΐνα Α21, 
Ε&η^ΐοίδ νίοίοΓ Β 19. 

Χαβοαπδ Μΐεΐιεί ( Λάσκαρις Μιχ.) Β 35, 

61, 86. 

ΕαυΓβπί V. Β 9, 43, 70, 130, 184, 187, 

197, 246. 

ΕεπίθΗε Ραιιΐ Β9, 131, 136, 138-141, 

167, 171, 177, 178, 193, 195, 246. 

Χεηίη§Γαά Ακαδημίας βιβλιοθήκη Α 84. 

Μαμαλάκης “Ιωάν. Π. Β 44. 

Μανάφης Κωνστ. Α. Α30, 46, 67. 

Μανούσακας Μ, I. Α50, 61, 71, 75, 78, 

83, 89, 93. Βλ. καί Μαηοιίδδαΐίαδ Μ. 

Μεγάλη Μέση ή Σύναξις Άγ.νΟρους Β 93. 

Μεγίστης Λαύρας μονή Α 63 - 69, Β 43, 

46, 47, 145 - 181. Βλ. καί “Αθανάσιος 

Λαυριώτης, Εύμορφόπουλος “Αλέξαν¬ 

δρος, Καμπανάος Σπυρίδων, Καυσο¬ 

καλυβίων σκήτη, Κουρίλας Εύλόγιος, 

Κύριλλος Λαυριώτης, Λαζαρίδης “Αλέ¬ 

ξανδρος, Παντελεήμων Λαυριώτης, Τί¬ 

μιου Προδρόμου σκήτη, Χρυσόστομος 

Λαυριώτης. 

Μικραγιαννανίτης Γεράσιμος. Βλ. Γερά¬ 

σιμος Μικραγιαννανίτης. 

μικρογραφίαι χειρογράφων 'Αγ. "Ορους 

Α 5, ( κλαπεΐσαι) Α 61, 78, (εγγρά¬ 

φων ) Β 240. 

μοναχολόγιον μονής Γρηγορίου Β 77. 

Μπόνης Κ. Γ. Β 106. 

Μαηουδδαΐί&δ Μ. Β 9. Βλ. καί Μανού¬ 

σακας Μ. I. 

Μει-οαίΐ 3. Ο. Β 9. 

Με^ετ Οδοατ, βιβλιοπώλης έν Χ,οδ Αη- 

£ε1εδ Α78. 

Με^ετ ΡΒ. Β 24. 

ΜίΠεΙ ΟαΒπεΙ Β 138, 152, 159. 

Μίηοϊάε Μγη&δ (Κ.) Β42. 

Μίοηΐ ΕΙρΐάίο Α 22. 

Μοπίίηιαηη Α. Β 23. 

Μοδΐη νΐαάίαπΓ Β34, 38, 39, 195, 241, 

242, 246. 

ΜίΠΙετ Ιοδερίι Β 18. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβ£ ΛΒ' 27 
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Ξενοφώντος μονή Α 70 - 71, Β 182 -184. 

Ξηροποτάμου μονή Α 72 * 73, Β 43, 185 · 

190. Βλ. καί Δουρουντάκης Π. 

Οίκονομίδης Νικόλ. Α. Β 82. 

οριακά ζητήματα Άγ. “Ορους Β 3, 95, 

143. 

ΟδίτοΕΟΓδΙπ Ο. Β 132, 168. 

παλίμψηστα χειρόγραφα Άγ.“Ορους Α 19. 

πανομοιότυπα (Ρ3.05Ϊιηΐ1ε3 ) αύτοκρατορ. 

εγγράφων 'Αγ, “Ορους Β31, 32. 

Παντελεήμονος μονή (Ρωσικόν) Α 74 - 75, 

Β 191-195. 

Παντελεήμων Λαυριώτης Α 67, Β 173. 

Παντοκράτορος μονή Α 76 - 78, Β 196 - 

197. Βλ. καί Αθανάσιος Παντοκρα- 

τορινός. 

Πάτρια Άγ. “Ορους Β 28. 

Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως ( αλ¬ 

ληλογραφία μεθ’ Ίερας Κοινότητος ) 

Β 204, ( έγγραφα περί Άγ. “Ορους ) 

Β21. 

Πατρινέλης X. Γ. Α 17, Β 15. 

πατρολογικοί εκδόσεις Α 16. 

Παύλου μονή Α 79 - 80, Β 43, 46, 198 - 

202. Βλ. καί Εύλόγιος Άγιοπαυλέ- 

της, Θεοδόσιος βιβλιοθηκάριος, Ίοιά- 

σαφ Άγιοπαυλίτης. 

Πετρακάκος Δημήτρ, Α. Β 30. 

πλαστά αύτοκρατορ. έγγραφα Β 105, 106, 

160. 

Πολίτης Λίνος Α 11, 12, 13α, 32, 33, 37, 

61, 66. 

πρακτικά βυζαντινά ( Ίβήρων) Β 130, 

( Χιλανδαρίου ) Β241, 242. 

Προφήτου Ήλιου σκήτη (ρωσική) Α81. 

Πρωτάτον (έν Κυρυαΐς) Α 82 - 83, Β 203 - 

216. Βλ. καί Κοινότης Ιερά. 

πρώτος Άγ. “Ορους Β88. 93. 

Ρετίιΐδΐ Α. Β 166. 

Ρθίίί Π. Β 98, 182, 196, 238. 

Ρπηοβίοη (βιβλιοθήκη ΑΙόειΊ Μ.Ρπεηά, 

^,) Α 78, (Πανεπιστήμιον) Α31, 61. 

Ρουμανικής Ακαδημίας βιβλιοθήκη Α 85. 

ρωσικαί μοναί καί σκήται. Βλ. Άγ. 

Άνδρεου, Παντελεήμονος, Προφήτου 

Ήλιου. 

Ρο£6ΐ \ν. Β 48, 98, 103, 235. 

ΚίοΗ&πΙ Μαι-οεί Α6, 8, 9, 13, 15, 18, 

(26). 

ΚοηΐΙΙίΐΓά ΟθΠΏ&ίηο Β5, 152, 159-161. 

Κ.ιιά5εΓ§; δίΐ£ Υ. Α 25. 

Σβορώνος Ν. Β 177. 

σημειώματα κωδίκων (Βατοπεδίου) Β 52, 

( Μεγ. Λαύρας) Α 64, ( Σταυρονικήτα) 

Α 90-91. 

Σιγάλας Άντ. Β 4, 45, 64, 76, 91, 208. 

Βλ. καί δϊεαίαδ Α. 

Σιμοπέτρας μονή Α 84 85. 

Σμυρνάκης Γεράσιμος Β 26. 

Σούλης Γεώργ. Χρ. Β 131. 

Σπυρίδων Λαυριώτης, Ιατρός. Βλ. Καμ- 

πανάος Σπυρίδων. 

Σταμίρης Γ. Α. Β 175. 

Σταυρονικήχα μονή Α 86 - 93, Β 217 - 234. 

Βλ. καί Γαβριήλ Σταυρονικητιανός. 

Στέφανος Γρηγοριάτης Β 208. 

Συμεών καθηγούμενος Κωνσταμονίτου 

Β 143. 

Σύναξις Άγ. “Ορους. Βλ. Μεγάλη Μέση. 

Σωφρόνιος πρ. Λεοντοπόλεως. Βλ. Εύ- 

στρατιάδης Σωφρόνιος. 

δπΙΐγΗον &όε<3πη βιβλιοθήκη Α 84. 

δαιιηάεΓδ Ε. \Υ. Α 24, 26. 

δοΗπιίί; ΤΗ. I. Α 38. 

δβΓΠΐ^δ Β. Α39. 

δονβδίΐδπον Ρ. I. αποστολή καί συλ¬ 

λογή Β 19. 

δΐ£&ί&3 Α. Β 126. Βλ. καί Σιγάλας Άντ. 

δοΐονίεν Αίεχ. Β34, 65, 66, 140, 239, 

243, 244. 

δοντε Α. Β246. 

δηοΗειηον Ατδεηε Β 86. 

Τανταλίδης Ιωάννης. Βλ. Φιλαλήθης. 

Ταχιάος Άντών. - Αίμίλ. Ν. Β 135. 

Τίμιου Προδρόμου σκήτη (Μεγ. Λαύρας) 

Β 180. 

« τράγος > (έγγραφον Πρωτάτου ) Β 214. 

τυπικά αύτοκρατορ. περί Άγ.“Ορους Β40. 

Τωμαδάκης Ν. Β. Α 10, Β 12, 13. 

ύπογραφαί χειρογράφων Βατοπεδίου 

(10°ν - 13ο·υ αι.) Α 39. 

υβρεηδίαί ΡογΗγ. Α2, Β17, 20. 

Φιλαλήθης [ = Ιωάννης Τανταλίδης ] 

Β 192. 

Φιλοθέου μονή Α94, Β 235 -237. 

Φρεαρίτης Κ. Β 145, 203. 

Χαρίτων βιβλιοφύλαζ Κουτλουμουσίου 

Α 61 

Χατζηΐωάννου Ιωάννης Χρ. Β40. 

Χιλανδαρίου μονή Α 12, 95 - 96, Β 238 - 

246. 

χρονολογημένα ( έτ. 948 - 1200) χειρόγρα¬ 

φα Άγ. “Ορους Α 21. 

Χρυσόστομος [ Διονυσιάτης ] Β 80. 

Χρυσόστομος Λαυριώτης Α 66. 

Χρυσόστομος σχολάρχης Α 83. 

\νβ11θΓ3 ΑγΙ Οαΐίετγ( Βαλτιμόρης) Α 31. 

\\Γβί£αη<1 Ε. Α 5. 

ννιΠεΗ Ρ. Β 141. 

λνΐιΐΐίβιιιοΓβ ΤΗ. Α31. 

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 
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ΕΕ ΜΟΝΑ3ΤΕΚΒ ΒΊνίΚΟΝ 
ΕΤ ΕΕ ΚΟΕΕ Ι)Ε5 ΟΕΟΚ.ΟΙΕΝ3 Όϋ ΜΟΝΤ ΑΤΗΟδ 

Εε ΐίΐτο ςαε ]’αί εΐιοίδί ηιοηίΓεΓα δ’εαιΒΙέε αη ΙεεΙειίΓ ςαε πια 
εοηίηΒαΙΐοη αυ ιηοηαιηεηΐ ςαε Μ. Τοιηαδαΐαδ α ειι Γίδόε αδηπταΒΙε (Ιο 
δέδίεΓ α Ια δαίηΐε ΜοηΙαχηο, α Γοεεαδίοη δε δοη ιηΠΙόπαίΓΟ, ΓηοηίτεΓα 
α Ιονίδ, αιιχ έπιδίΐδ εοηιηιε αη Ιεοΐειη ιηογεη, αηχ ΟέοΓ^ίεηδ εοτητηε 
αυχ Ηεΐΐέηβδ, ςαε 3’αί Ιχαηεΐιε δεδ ςηεδίίοηδ 1ΐΐΐ£ΐοα5θ8 ςαί η’οηί ραδ 
Ιαίδδέ (1ε ίαηε δα ΕπιιΙ. Εα ρΓεηιίεΓε οδϊ Ια ρΐιΐδ ίπιροΓίαηΙε, ραΓεε ςα’εΐΐε 
ίοαείιε Γοη^ίηο (Γιιπ δεδ ΙίνΓεδ Ιεδ ρΐιΐϋ εέΐεΐηεδ δε Ια ΠΐΙεΓαίπΓΟ υηΐ- 
νεΓδεΙΙο, Ιο Γοηιαη εδίίίαηΐ— ιαίϊΐο έ Γαιηε, ψυχωφελής — εί δ’αίΠεηΓδ 
δ’αη εΙιαΓπιε ριιίδδαηΐ εΐ δέΐίεαί:, δε ΒαΓίααηι εί (1ε ,ΙοαδαρΓι. 

ζ^αεί εδί 1’ααίοαΓ, ςαείΐο εδί Ια δαίο δε εείίε οεηνΓε, αδαρίαίίοη 
οΗΓΟίίεπηο (1ε ΠήδΙοίΓε δα ΒοαδδΗα? Οη δαίί, ηιεηιε (Ιαηδ 1ε £Γαηδ 
ρηΒΙίο, ςιΓαηε εοηίΓονεΓδε δ’εδί έΐενέε α εε δίφί, δερηίδ υη ςηαΓί δε 
δίέείε, εηίΓε ίεη 1ε Κ. Ρ. Ρααΐ ΡεεΙεΓδ, Βοΐΐαηδίδίε, οπεηίαΐΐδίε ίαηιεαχ, 

εί 1ε ΓηαϊίΓε (1ε Ια ΒγζαηΐίηοΙο£ίε αΐίειηαηδε, Μ. ΡΓαηζ ΟδΙ^εΓ. 

Μ. Ε)δΐ£εΓ, εοηίΓε 1ε Ρ. ΡεεΙεΓδ, αίίίππε ςαε 1ε τοπιαπ (Ιο ΒαΓίααηι 
εδί πηε οουντε (1ε 8. δεαη Οαηιαδεέηε εΐ ΐΐ δ’θδί ίαίΐ Ιογϊ δε 1ε ρΓοανεΓ 
ραΓ Ια ίΓαδΐίίοη αιαπηδεπίε δε Ια ψυχωφελής Ιστορία εί δε δοπ ίίίΓε, 
αίηδί ςαε ραΓ δεδ Γεδδεηιβίαηεεδ δίγΐίδίίςηεδ ςιηΐ α τείενέεδ εη ςηαηΐίΐέ 
εηίΓε δεδ οπνΓα^βδ ςαί αρραΓίίεηηεηί ΐπεοηίεδίαΒΙειηεηί α 8. Ε'αη 
Παιηαδεέηε, εί ηοίΓβ τοηιαη. Εε Ρ. ΡεεΙεΓδ, Ιαί, ηίε Ια ραίεπιιίε δαιηα- 

δοεηΐεηηε δε Ια ψυχωφελής ιστορία εί ρτοείαιηε ςηε δοη απΙειίΓ εδί ιιπ 
ιηοίηε §εοΓ£ίεη δη XII6 δίέείε, Εαΐΐιγηιε, ίίΐδ δε ]εαη, 1ε ΙοπδαίεαΓ δα 
ιηοηαδίέΓε δΊνηοπ, αηςυεί δεδ Ιεαιοί^ηα^εδ ίηδερεηδαηίδ Ιεδ υηδ δεδ 
αιιίΓΟδ, δεδ ίεχίεε £00Γ£ίεπδ, £γοο$ εί Ιαίίηδ αίίπδαεηί ΓδοηηειίΓ δ’ανοΐΓ 
ΐΓαδαΐΐ εη ^Γεε δα ^εοΓ^ίεη 1ε Η ντο ςαί εεΠαίηειηεηί ηιόπίε 1ε ρΓεηιίεΓ 
ρτίχ ΝοΒεΙ δε Ια Ιί^ΙεΓαΙατε αηίνεΓδεΙΙε, δί Ιεδ Ναΐίοηδ ϋηίεδ ίηδίίΐααίεηϋ, 
εοηιηιε ηοαδ 1ε δοαίιαΐίοηδ, εείίε τέοοιηρεηδε. 

8ί Ι’αί ρπδ ραΓίί, εΐ δέίίηΐηνεηιεπί, δαππ εε Ηΐί^ε, ε’οδί αρΓέδ απ 
ηιατ εχαιπεη δε Ια (ΐαε.δΐίοη εΐ Ια ΙεεΙαΓε δε [οαδ Ιεδ Ιίντεδ εϊ αΓίΐεΙεδ 
ςαί εη ΐΓαίΐεηΐ;. Ο’εδί Ια σέηεΓεαδε Ιιοδρίΐαΐίΐέ δα Μαδεαηι ΒοΙΙαηδία· 
παπί, οα ]’αί εα $οα$ Ια ιπαίη Ιοαίε Ια δίδΙίο^ΓαρΙιίε δε Ια ςαεδίίοη1, 

1 Ι.η Ιΐιέδβ <1ε Μ. Ργ3πζ Όο1^€γ 6Β1; δέίβηδηε <.1αη§ Ιεκ {Ηκοίουΐεδ ρΓεηιίβΓδ 
άοδ « δίιιδια ραΐΓίδΙΐοα οί ^γζαηΐίηα » κοιΐ5 Ιο ΙίίΓΟ : Ι)ογ ςπεοΜδοΗε ΒαΓίααιτι - 

Κοιηαη, είη \νβΓΐ: (Ιεδ Η1. ^)1ιαηηοδ νοη Οδΐιΐϋδΐίοδ, 1953 ΒυοΙινεΓία^ ΒΐΙαΙ, 
X - ιο4 ρα£θδ. Οεΐΐε δα Ρ. ΡεεΙεΓδ ά έίέ ρΓέδβπίέβ δαηδ ιιπ ΕΓίΐεΙε δεδ Αηα- 

(μπ α τεηδα ροδδίΒΙε εεΐΐε τένΐδίοη αρρΓοίοηδίε: εΐ ]ε δίδ Γενίδίοη ραΓεε 
ςαε, ίΐ γ α άοηζε αηδ, δαηδ ηιοη δΐδεοαΓδ δε τέοερίίοη α ΡΑεαδέηιίε δεδ 
ΙηδΟΓΪρδοηδ εί; Βείΐεδ - Εεΐΐτεδ δε ΡαΓίδ, οα ]ε δαεεεδαί αα ΡεΓε ΡεεΙεΓδ, 

έηια ραΓ Ιεδ αΓ§-υηιεη1;δ δε ΒοΙ^ογ, ,ί’αναίδ δαη$ ηιοη ε1ο§;6 ίαηέΙίΓε δε 
ΠΠαδίΓε δείαηΐ; ηοίέ δα Ιϊιέδθ εοηιηιε αη δεδ ταΓεδ εαδ οά 1ε £1αΐΓ ογι- 

ίίςαε δα ΡΓέδίδεηΙ; δεδ Βοΐΐαηδίδίεδ δ’έίαίΐ: ΙίΓοανέ εη δείααΐ. 

Οη ηε ροαΓΓα δοηε ραδ ηι’αοεαδεΓ δε ραΓίίαΙΐίε, δε « ΒοΙΙαηδίδΓηε 
ίηεοηδίΐίοπεί». Οοηιηαε ]ε ρεηδε ααε Ια τεηοηιηιέε, Ρααίοπίέ δα ηιαϊίΓε 
δε ΜαηίοΗ ρεαί ανοΐΓ εηίΓαιηέ δ’αηΐτεδ αδΗέδίοηδ εΐ εοηιηιε ]β ΟΓοίδ δίη- 

εέΓεηιεηΙ; ςαε Ια ίΐιέδε δαηιαδοέηίεηηε εδΐ υηε §τανε εΓΓεαΓ, ^ε ρΓοίίΐε δε 
Γΐηνΐΐαίιίοη δε Μ. ΤοιηαδαΙαδ ροαΓ εδδαγεΓ δ*ορέΓ6Γ (ΐαείςαεδ εοηνεΓ- 

δίοηδ δεπιδίαδίεδ α Ια ηιΐεηηε. Ι'ααΓαί Ια οΐιαηεε ηαΐ ε5ί τέδεΓνεε α εεαχ 
(^αί ρΓέδεηίεηΙ αηε ένίδεηεε, 3ε ροαηαϊ ηοη δειηοηΐΓέΓ, ηιαϊδ ηιοηίΓεΓ. 

Μα Ιαείιε δ€Γα δοηε ίαείΐε εϋ δίηιρίε, εΐ ]ε ροαΓΓαΐ ίαΕε εοαΓί:, Ιίέδ εοατί. 
Εε Ιεείεατ νεΓΓα δοηε δαεεεδδίνεηιεηΐ: δεαχ εΐιοδεδ: α) Π βδΐ ίααχ, 

οοηΐΓαίΓεπιεηί: α εε ςαε δίί Μ. ΌοΙ^εΓ, ςαε Ια ΐΓαδίΙίοη πιαπαδεπίε δα 
ΒαΓίααηι Γαΐΐπδαε αηαηίπιεηιεηί: α 8. δεαη ϋαηιαδεέηε δεραίδ 1ε 
VIII6 δίέείε; Β) ίΐ εδΐ οεηαϊη ααε 1ε Ρ. ΡεείβΓδ α ταίδοη εοηίΓε Μ. 

Όο1§·6γ, εη δίδαηί: (]ε 1ε τέρείε) « ςα’αη ίαίδεεαα δε Ιέιηοί§;ηα£εδ ίηδέ- 

ρεηδαηίδ Ιεδ αηδ δεδ ααίΓεδ, αΙΙΐΓπιε ςαε Ια ψυχωφελής Ιστορία εδί 

ΓεεανΓε δα ΟέθΓ£ΐεη ΕαίΒγηιε». 

δε εοπιηιεηοε ραΓ έΐαΒΙα Ια ί1ιέ$ε α). Ιοί ]β τέρείε εε ςα’α δίί: 1ε 
Κ. Ρ. ΗαΙΒίη: « Όαηδ 1ε ΐίίΓε ηαε ρΐηδ δε 6ο ηιαηαδεΓΪΙδ δοηηεηΐ; α Ια 
ρϊέεε Μ. ΡΓαηζ ϋδΙ^εΓ εΓοϊί; ΙΕε 1ε ηοηι δε ΤααΐεαΓ. Ογ, εε ΐίϋΓε δίί: 

δίηιρίεπιεηί: ς,αε ΠιίδΙοΪΓε α έΐέ ταρροΓίέο δεδ Ιηδεδ α δεΓαδαΙεηι ραΓ 1ε 
πιοίηε δεαη δε δαίηΐ: 8αΒαδ: 'Ιστορία ψυχωφελής εκ τής ένδοτέρας των 
Αίθιόπων χώρας τής Ινδών λεγάμενης προς τήν 'Αγίαν Πόλιν μετενεχθεΐσα 
διά 5 Ιωάννου μονάχον, άνδρός τίμιου και ενάρετου, μονής τον * Αγίου Σάββα. 

Εε δαΒαϊίε δεαη η’εδί: ιηαηίίεδίεαιεηΐ: ραδ ρΓέδεηίε εοΓηιηε έεπναίη, 

ηιαίδ εοηιηιε αη δαίηί: Ιιοηιηιε τενεηα δεδ Ιηδεδ ανεε 1ε Βεαα Γεεϊί: δαηδ 
δα ηιεηιοίΓε οα δαηδ δα Βεδαεε. Εααΐ-ίΐ ίδεηΙίίίεΓ εε ηιοίηε ρέΐεπη ανεε 
Ι’βΓηιίΐε δεαη ςαί, δαηδ Ια νίε δε 8. ΤΒέοδοΓε δ'Εδεδδε, εδί: εεηδέ τα- 

εοηΙεΓ δεδ δοανεηΪΓδ δ’αη νογα§;ε «εν τή ενδότερα τής Ινδικής χώρας» 9 

Εη Ιοηΐ εαδ εε πιοίηε δεαη ηε ρέα! έίΓε 8. δεαη Όαηιαδεέηε ςαί η’α 
]αιηαίδ νογα§;έ δαηδ ΓΙηδε. II ίααΐ δοηε δίΓε ςαε 1ε δίΓε δε 6ο ηιαηαδ- 

ΙεοΙα Βο11&η<3ϊ&ηα ίοηι. 49 (*93ΐ). Ρ· 276-312, εΐ 6αηδ 1ε ΡΓοργΙαεατη ζά Αεία 
δαπείοηκη, ΟεεεαιΒπδ 1940 Ρ· 551· Ε11β α έΐέ δέίεπάαε ραΓ άεαχ Βοΐΐαπάϊ- 

δΐεδ, 1ε Ρ. Κταηςοΐδ Η α 13εΐ η, ΑηαΙεεΕα Βοΐΐαηάί&ηα, ί. η\ (1953) Ρ· 475 * 

488, εί 1ε Ρ. Ρ α η 1 Ό ε ν ο 3, Βεδ οπ£ίηεδ άε « ΒαΓίααηι βί |οαδαρ!ι » £Γεε, 

ί. 75 ( 1957 )» Ρ· 89-104. 



422 Ηβηή 0Γβ£οΐΓ6 

0Γ1ί;δ η’αίίπβηε ραδ 1ε Γοιηαη ά 8. άεαη Όαιηαδεέηε. Εα ηαπ-αίίοη βει 
ηιεπιε αηοηγηιε άαηδ Ια ρΙηραΓί άεδ ηιαπηδεπίδ. Οηεΐο,ηεδ εοάίεεδ, εί 
δεηίειηεηί α ραΓίπ άη XIII* δίεείε, άέδί^ηεηί ηοηιιηέιηεηί δ.άεαηϋα- 

ηιαδεέηε εοπιηιε αηίεηΓ ου εοπιπιε ίΓαάηείεηΓ. Ο’εδί εε ςαε £αιί Ια νίε 
αΓα^ε, έεπίε αρΓεδ 1085, εί ε’εαί εε αηε £αίί 1’αηίεηΓ άη Ιεππηε Ιαίίη άε 

Ια ίΓαάηείίοη Ιαίίηε Ια ρΐηδ Γέραηάηε αη XII6 είέεΐε. 

ΑβοΓάοηδ α ρτέδεηί Ια ίΗέδε 5). νοίεί Ιεδ ίΓοίδ ίέιηοί?ηα£εδ ρπηεί- 

ραιιχ εη £ανεηΓ άε Ια ραίεΓηίίέ (Ιε 8. Εηίΐιγιηε. Εε ρτεηιίεΓ εδί &έοΓ§ίεη; 

Π ρΓΟνίεηί άε δ. ΟεοΓ^εδ ΙΉβ&ίοπΙε, 1ε ρτορτε δηεεεδδεηΓ (Ιεδ 88. Ιεαη 
ε* Εηίάγηιε α Ια ίείε άε Ια ΙαηΓε άΊνηοη, εί Ιετιτ άίο^ΓαρΙιε. Εα νίε άεδ 
άβηχ ίοηάαίεηΓδ, 1ε ρεΓε εί 1ε ίίΐδ, α έίέ άαίέε άη άέΒηί άε δοη Ηίρά- 

ηιέηαί, νεΓδ 1045* Ιν’Ηοιηηια^ε ςη’ίΐ Γεηά α Γίη£αίί£αΜε αείΐνίίέ ά Εη- 

ίϊιγιηε εη ίαηί ηηε ίΓαάηείεηΓ Βπΐΐε ραΓ άεηχ φΐαΐίίέδ. Τοηί ά’αάοΓά Ια 
άίδίίηείίοη εδί δοί^ηεηδειηεηί, εχρΓεδδέπιεηί ηιαΓςιηεε εηίΓε εε ςαί εδί 
ίΓαάηείίοη άη §;έθΓ§;ίεη εη £Γεε εί εε ςιιί εδί ίΓαάηείίοη άιι £Γεε εη 
§έθΓ§·ίεη. Ιε ίταάηίδ ίεί Ια ίΓαάηείίοη Ιαίίηε άη Ρ. ΡεείεΓδ: « Εί Ια άοη- 

εεηΓ δηανε άεδ ΙΐνΓεδ ςη’ίΐ α ίΓαάηίίδ, εοιηηιε 1ε δοη ρηίδδαηί ά’ηηε 
£1ηΙε ά’οΓ, εδί: §οηίέ άε ίοηίε Ια ίεπτε, ηοη δεηίειηεηί εΐιεζ 1ε3 ΙάεΓεδ 

πιαίδ εηεοΓε εΐιεζ Ιεδ ΟΓεεδ, εαΓ Π α ίΓαάηίί εη £Γεε άα &έθΓ£ίεη 1ε Βα- 
ΙαΙπαΓ, ΓΑάηεηΓε εί ειηεΐαηεδ αηίΓεδ ». «II εδί εΐαη, άίί 1ε Ρ. ΡεείεΓδ, 

ί^ηε ]αηιαίδ Γάα8'ίθ£ΓαρΙιε η’αηΓαίί ριι, η’αηΓαίί οδέ ραΓίεΓ αίηδί, δί Ιεδ 
ραΓεάεηιίηδ, δηΓ Ιεβςηεΐδ Π εη δαναίί ρΐηδ 1οη& ςηε Βεαηεοηρ άΉεΙΙε- 

ηεδ, εοηίεηαίεηί Ια ρΓεηνε πιαίέπείΐε οηε ΥΗίδίοίτβ έάΐβαηίΰ εχίδίαίί 
αναηί δ. Εηί1ιγπιε? Α άέ£αηί άε Ια ρΓοάίίέ, Ιε Ιοη δεηδ 1’αηκκί ρΓέδεινέ 

άε εεΙΙε έΙοηΓάεπε ». 
Νοηδ δεΓίοηδ Ιεηηδ άε ρτεηάτε αη δεΓίεηχ εε Ιεηιοί^ηα^ε, ηιεπιε 

δί ηοηδ ηε εοηηαΐδδίοηδ ραδ άε ΒαιΊααηι ^έοΓ^ΐεη οη ΒαΙαΙίΓαΓ. Μαίδ 1ε 
ΒαΙαΙίΓαΓ εχίδίε. Νοηδ εη ροδδέάίοηδ άέ]α ηηε νεΓδίοη ίηίΐίηΐέε 8ίύνά$ηβ 
ΒαΙαΚναΗεί οη 8α§688β άβ ΒαΙαΗνατ, άηπιεηί: έάίΐιέε, ίΓαάηίϋε οη εοπι- 
πιεηίιέε, άοηί: Ια ΐεηεηΓ δηίΚΓαίί: α ρΓοηνεΓ ηηε Οεοι^εδ ΙΉα^ίοΓίΙε 
η’αναιί; ραδ ραϊΐέ εη 1’αΪΓ. Εί: ΙοηΙ ίαίί εδρέΓεΓ ηηε ΗεηΙοί: δετά έάϋέε, 
ίχαάηϋε εί εοηιηιεηΐέε ηηε αηίΓε νεΓδίοη, ρΐηδ 1οη§·ηε, άε ΒαΙαΙίΓαΓ, φΐι 
εοηίΓΪΒηεΓα α έεΙαίΓεΓ ηοϊαΒΙεηιεηΙ: Ιεδ οπ§;ίηε5 άη ΒαΓίααηι §Γεε. 

Οηείςηεδ αηηέεδ α ρείηε δέραΓεηί: 1ε ίέΏΚ>ί§;ηα§;ε τεηάη εη §:έοΓ- 

§ίεη ραΓ ΟεοΓ&εδ 1Ήα§:ίοπίε δηΓ ΓΑίάιοδ εί: δα εοηίίΓΠιαΒοη ραΓ ηη 
αηίεηΓ ΙαΙίη Γε3ροηδαΙ)1ε άε Ια ρΓεηιίεΓε ίίΓαάηείίοη εη εεΙΙε 1αη§·ηε ςηί 

αίί: έΐέ ίαίίε άη Ιεχΐε §Γεε ΒΗΟ, 234- Ρ^δοηηε έεπί: α ΟοηδΙαηί:!* 

ηορίε εη 1048 δοηδ ΟοηδΙαηΐίη Μοηοιηααηε. II άΐί αη5ηη εεΓί;αίη Εέοη 
Ιηί αναίί: τεηιίδ ηη Ιίβείΐηδ ροηΓ ^η*ί1 1ε ίΓαάηίδίί: άη §τεε εη Ιαίιίη, εί: 

ρΐηδ Ιοίη: « Ηηηε αηΐειη ΗΒεΙΙηηι εχ ίηάίεο δεηηοηε ίη αΓ§:ο1ίεο ίΓαηδ- 
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ΐηΐίί: ρπηιηηι ο^ηίάαηι Εηίίηιίηδ ηιοηαείιηδ αάαδ§;ο ^εηεΓε δϊΐΐο », εε ηηί 
νεηί: άίΓε : « Οε ρείίί: ΙίνΓε αναίί: έίέ ΐΓαάηίί: εη §Γεε άε Πιίηάοη ραΓ 1ε 
πιοίηε Εηΐΐιγηιε άε ταεε αάαδ^ε (§έθΓ§;ίεηηε). Μ. Κοάεη Ε. \γοΙ£ ΐΓαάηίί: 

εΓΓοηέηιεηί: « Βοηι £ΐιε 1αη§;ηα^ε οί Ιΐιε αάαδ§:ίαη ταεε», εί ίΐ η εδί: ραδ 
Ιο δεηΐ α ανοΐΓ εοηιηιίδ εεΐίιε εΓΓεηΓ ηιεπιε ραΓηιί Ιεδ ^έοΓ§:ίεηδ. Εχ 
ίηάίΰο Ββτηιοηβ, ς^ηεΐς^ηε ρειι εχεηδαάΐε άαηδ 1ε εοηΐεχίιε ά ηηε 1ιΪ5ί:οΪΓβ 
ίηάίεηηε, εδί: ίηδοηίεηαΐ^ΐε. ΑρΓέδ εεδ ί:έηαοί§:ηα§:εδ, ^έοΓ^ίεη εί ΙαΙίη, 

νοίεί εηίίη 1ε Ιεπιηιε §τεε, ίεί ^η’οη 1ε 1ί£ άαηδ ηη ηιαηηδεπΐ άη XI6 δίε- 

εΐε, 1ε εοάεχ νεηείηδ ΜαΓε. VII 26 (αη ρΐηδ £δ1: άε Ια £ίη άη XI6 δίέείε 
ά’αρΓέδ ΌδΙ^εΓ : 'Ιστορία ψυχωφελής έκ τής ενδότερας των Αίθιόπων χώρας, 

προς τήν 'Αγίαν Πόλιν μετενεχθεϊσα διά Ίωάννου μονάχου, μονής του αγών 
Σάββα, μεταφρασθεϊσα δέ από τής Ίβήρων προς τήν Ελλάδα γλώσσαν ύπερ 
(δίε) Ενθυμίου άνδρός τιμών καί ευσεβούς, τοϋ λεγομένου Ίβηρος. Τεΐ έίαίί: 

Ιε Ιεπιπιε £Γεε άαηδ δοη έΙ&Ι εοιηρίεί: άοηί: άεηχ είΓεοηδίαηεεδ εοηεοη- 

Γβηί: α τεΙιαηδδεΓ Ια δί§·ηί£ίεαί:ίοη: Ια ΐΓαάηείάοη άε 1 αηοηγηιε εη ^αΓαη- 

ΐίί; ΓεχίδΙεηεε άέδ αναηί; 1048; 1ε ηιαηηδεπί §τεε δηΓ Ιεειηεΐ ΐΓαναίΙΙαίί: 

1ε ΐΓαάηεΙεηΓ ρΓονεηαίί: ρΐηδ (ΐηε ρΓοΒαάΙειηεηΙ: άε 1 Αίΐιοδ εί: ρεη£*έί:Γε 

ά*ΙνΐΓοη πιέηιε. 
II εδί: εχεερίίοηηεΐ ςηε 1ε Ιεπιπιε αίί: έ£έ £ΕΓάέ εη δοη ίηΙε^Γΐίέ. 

ΡΓΟδ^ηε άαηδ Ιοηδ Ιεδ πιαηηδεπίδ Ια ρΓεηιίέΓε ραΓίιίε δεηΐε α έίέ τεΐεηηε, 

^έηέΓαΙεηιεηί: δοηδ εε«ε ίοηηε: Ιστορία ψυχωφελής εκ τής ένδοτέρας των 
Αίθιόπων χώρας τής Ινδών λεγομένης προς τήν 'Αγίαν Πολιν μετενεχθεϊσα 
διά Ίωάννου μονάχου, άνδρός τιμών καί έναρέτου, μονής τον αγών Σάββα. 

Εα άίδραπίίοη άε Ια δεεοηάε ραΓίίε άη Ιεπιπιε, & Ιαςηεΐΐε οη ρεαί: δηρ- 

ροδεΓ ρΙηβίεηΓδ ηιοΐίΐδ, εί:, αναηί ίοηδ, 1 αιηοαΓ-ρτορΓε ρί(ΐηέ άεδ ΟΓεεδ, 

εηί ίΓέδ Ιοί άε £άεΗεηχ ε££είδ. ΟαΓ ε’εβί ηηαηά 1ε ίίίΓε εδί εοιηρίεί, 
αΐΐέ^ηαηί 1ε ηοηι άη ίΓαάηείεηΓ άη ίεχίε §:Γεε Εηί&γπιε, (^ηε Ι’εχρΓεδδίοη 
ιστορία έκ τής ένδοτέρας των Αίθιόπων χώρας εις τήν 'Αγίαν Πόλιν μετενε- 

χθεϊσα διά Ίωάννου ρΓέδεηίε 1ε ρΐηδ ηαίηΓεΙΙεηιεηί δοη δεηδ άΉδίοπε 
ταρροΓίέε ά’ΕίΙιίορίε ίηίέπεηιβ α ΙεΓηδαΙεηι ραΓ Ιεαη εί ςη’οη η’εδί 1ε 
ηιοίηδ ίεηίέ άε £αηε άένίεΓ Ια δί^'ηίίίεαίίοη άε μετενεχθεϊσα νεΓδ ηηε 

ίάέε άε εοηιροδίίίοη οη άε ηιίδε ραΓ έεπί οη εηοοτε άε ίΓαάηείίοη., 

Μαίδ, ηηε £οίδ ςηε 1ε Ιεηπηε εηί έίέ ηιαΙεηεοηίΓεηδειηεηί απιρηίέ άε 
δοη δεεοηά έΐέπιεηί, 18εχί§εηεε ίηδίίηείίνε άη ρηί)1ίε εη ηηέίε ά5ηη ηοηι 
ά’αηίεηΓ α £αίί ρΓο^Γεδδίνειηεηί §:1ίδδεΓ 1ε δεηδ ηαίηΓεΙ άε «ίΓαηδ- 

ροΓίέ » ςη’αναίί άαηδ δοη εοηίεχίε 1ε ίεηηε μετενεχθεϊσα, νεΓδ 1ε δεηδ 
αΓίίΙίείεΙ άε « ίΓαηδροδίίίοη ΗίίεΓαίΓε». Οείίε άέ£θΓπιαίίοη δ4εδί ίΓαάηίίε 
ά’ηηε άοαάΐε ίαςοη. Ιεαη άε δαίηί·8αάαδ, ηιοίηε ίηεοηηη, α £ίηϊ ραΓ 
ρΓεηάΓε 1ε νίδα^ε ρΐηδ ρΓεδίί^ίεηχ ά’ηη αηίΓε άεαη, έοΓίναίη τέρηίε, εί 
δαάαϊίε άε δηΓατοιί. Εί α μετενεχθεϊσα δοηί νεηηδ 56 ]οίηάΓε οη χηειηε 
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δε δαβδίΐίαεΓ άεδ ίεπηεδ ίεΐδ ςαε μεταβληθεΐσα οα συγγραφεΐσα; αίηδί 
ίΓοανε-ί-οη ρΐαδ ίαΓά άεδ ίίίΓεδ οοιηηιε: Ιστορία ψυχωφελής εκ τής ενδό¬ 

τερας των Αίθιόπων χώρας, τής Ινδών λεγομένης, άπελθόντων τίμιων άνδρών 
προς την ' Αγίαν Πόλιν εν τή μονή τον ΓΑγίου Σάββα και άπαγγεύάντων, 

συγγραφεΐσα παρά Ίωάννου τον Δαμασκηνόν — Βίος και πολιτεία των οσίων 
πατέρων ημών Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ και -ψυχική ώφέλ,εια συγγραφεΐσα 
παρά τον όσιωτάτου πατρός ημών Ίωάννου του Δαμασκηνού — Διήγησις 
ψυχωφελής Ίωάννου μετενεχθεΐσα υπό τής τών Αίθιόπων έσωτέρας χώρας 
εϊς τήν τών Ρωμαίων γήν και μετ αβληθεΐσα άπό τής τών ΑΙΘιόποίν διαλέκτου 
έπι τήν έλληνίδα γλώσσαν παρά Ίωάννου μονάχον του Δαμασκηνόν. Οη νοΐί 
εοιηΗεη Μ. Εταηζ ΌδΙ^εΓ δε ΐΓοιηραίί επ αΐΐίπηαηί Γ« αηίίςριίίέ » άε 
Ια ίταάίϋοη άαπιαδεέηίεηηε. II α Ιαίΐα άεδ δίέεΐεδ ροιίΓ ίαπε ά’αη ιηοίηε 
Ιεαη άε δαίηΐ-δαβαδ,ηί ααίεαΓ ηί ίΓαάαείεηΓ, ηιαίδ ροΓίεαΓ ά’αη πιαηαδ- 

επί άε 1’Ιηάε α ^Γαδαΐεηι εί ςαί ηε ρεαί είΓε 7εαη Όαπιαδοέηε, ρηίδ- 

ςαε οε άεπιίεΓ η5α ]αιηαίδ έίε άαηδ ΓΙηάε, ίΐ α Ιαίΐα άίδ-]ε άεδ δίέεΐεδ 
ροιίΓ <ριε δ’ορεΓαί Ια ίΓαηδΙοπηαΐίοη ίΐε }εαη ηιοίπε οβδεαΓ, επ 3εαη 
Όαπιαδεέηε 6 Χρυσορρόας, 1ε δεεοηά ΟΙίΓγδοδίοηιε άε Γέ§Ήδε £Γοεςιαε. II 

α Ιαίΐα ααδδί ςαε 1ε ηοιη ά’Εηίϊιγηιε, ίΓαάαείεηΓ εί ααίεαΓ ίηδρΪΓέ άα 
Γοηιαη £Γεε, £αί τεΐε^πέ άε Ια ΙαηιίέΓε άε Ια §1οΐΓε, άαπδ Ιεδ ίέηέβΓεδ εχίέ- 

πεπΓεδ άε Γί§;ηοΓαηεε εί άε Ια Ηαίηε. 

ΡοιίΓ βχρΙίςιαεΓ εί Ια §ΊοίΓε εί ΓοδίΓαείδηιε ά’ΕαίΙιγιιιε ά’ΙβεΓε, Π 
ποπδ Ιααί α ρΓέδοηί ΓαεοηίεΓ εί εαΓαοίέπδεΓ Ιεδ ΓαρροΓίδ άεδ ΙβεΓεβ, 

άΈαίΗγιηε εί άεδ δίεηδ, ανεε Βγζαηεε. 

Ι/έΤΑΤ ΟέΟΚΟΙΕΝ ΑΙνΕΐέ ϋΕ ΒΥΖΑΝΟΕ 

Νοαδ ανοπδ ραΜίέ ]αάίδ, άαηδ Βγζαηίίοη VIII, 1933» 1113 εχοείΐεηί 
αΓίΐεΙε άε Ζ. Αναΐίεΐινίΐί ίηίΐίαΐέ « Εα δΐιεεεδδίοη άα εαΓοραΙαίε Όανίά 
ά’Ιβέπε, άγηαδίε άε Ταο» (ρρ. 177 *202). 

Οη ρειιί άΐΓβ ςριε ΙΈίαί ίβέπεη εδί ροπγ Βγζαηεε εοπιπιε αηε 
ρΓε£ί^πΓαίίοπ άε ΓΕίαί τπδδε άε Κίεν, ΟΓίΗοάοχε εοπιπιε Ιαί, εί οαί α 
δοη ΙιεπΓε δαπνε Ι’ειηρίΓε άα άαη§·εΓ ςαε Ιαί Ιαίδαίεηί εοαπΓ άε ραίδ- 

βαηίδ Γεβείΐεδ, ΒαΓάαδ δΙίΙεΓΟδ άαηδ 1ε εαδ άεδ ΟέοΓ^ίεηδ, ΒαΓάαδ ΡΗο- 

1ε&8 άαηδ 1ε εαδ άεδ Βαδδεδ. ΤΓαάαίδοηδ άα Ιαίίη δί £ίάέ1ε άα Κ. Ρ. 

ΡεείεΓδ ςαείςαεδ ρα^εδ άεδ Ηί8ΐοί?'β8 ηζοπαΜΐφηβε Οέονρίβηηβδ:« Επ οε 

ίεπιρδ Ια (976 * 979) Η βΓπνε ηαε δίεΐέτοβ εηίΓε επ τένοΐίε οοηίΓε Ιεδ 
επαρεΓεαΓδ (Βαδϋε II εί Οοηδίαηίίη VIII) εί δ’ειηραΓε άε Ια ίεΓΓε εηίί- 

εΓε. (,ίεαηοδ) επιρεΓεαΓδ ανεε ΡίηιρέΓαίπεε (ιηέΓε) εηίεπηέδ άαήδ 
Ια νίΐΐε δ’είαίεηί άαηδ 1ε ρέπΐ εί Ραηβοίδδε. Είαηί άαηδ εείίε εοηάίίίοη, 

ΐΐδ δε άπεπί α εαχ*πιέπιεδ: « Επ άεΙιοΓδ άε Ώανίά ίε εαΓοραΙαίε, ηοαδ 
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η’ανοηδ ρεΓδοηηε ςαί ραίδδε νεπίΓ α ηοίΓε αίάε ». Μαΐδ εοπιπιε δΙεΙεΓΟδ 
ϊηίεΓεερίαΐί ίοαίεδ Ιεδ τοαίεδ, ρεΓδοηηε ηε ροαναΐί ίαίΓε αΓΓίνεΓ α δοη 
Εαί αη πιθδδα§·εΓ ». }ε τέδαηιε Ια δαΐίε : Οη αρρΓεηά ςαε Ιεαπ εί ΤοΓηιΕ 
δοηί αα Μοηί Αίΐιοδ άαηα Ια ΙααΓε άε δί Αίΐιαηαδε. ϋη πιε5δα§;εΓ ίπιρέ- 

παί, αη δεΕαδίορΙιοΓε, να Ιεατ άίΓε 
« Ε’ΐπιρίε δΙεΙέΓΟδ δ’εδί δοαίενέ οοηίΓε ηοαδ, ίΐ δ’εδί επιραΓε άε ίοαί 

1ε εοηίίηεηί. Νοαδ δοαρρΠοηδ νοίΓε δαΐηίείε ςαε, δαηδ £ααίε ηί εχεαδε, 

}εαη ΤοΓηΐΙί νίεηηε ααρΓεδ άε ηοίτε Μα]εδίέ». ΤογηΠ^: δε άέ£εηά 
εοπιπιε ίΐ ρεαί, πιαίδ Π δε πιεί επ τοηίε. Ε’ίπιρέΓαίΓίοε 1ε δαρρίίε άε 
δαανεΓ ΓοπιρίΓε; εΐΐε ρΓεηά δατ εΐΐε ίοαδ Ιεδ ρέεΐιόδ ςαε 1ε ηιοίπε τεάε- 

νεηα δοΐάαί ροαΓΓαίί εοηππείίΓε επ οοιηάαίίαηί. ΤογπιΙ: εδί ηιίδ α Ια ίείε 
ά*αηε αΓπιέε ^έοΓ^ίεηηε ςαί αΓΓίνε εη ΟΓοεε, δΙοΙεΓΟδ Εαίία δε τέΐα^ίε 
εη ίεΓΓε αΓαβε, ίαηάίδ ^αε ΤοΓηΠί τείοαΓηαίί α ΡΑίΙιοδ ανεε άεδ ίΓέδΟΓδ 
ίη£ΐηίδ ςαί Βίεη εηίεηάα εηπεΙιίΓεηί δοη ηιοηαδίέΓε. 

Νοαδ ανοηδ εχρίΐςαέ Ια ΙανεαΓ ίηιπιεηδε άοηί Τοπιίΐε, Ιεαπ, Εα- 

ίΐιγπιε εί ηαίαΓεΙΙεπιεηί 1ε εαΓοραΙαίε ϋανίά ]οαΐΓεηί α Βγζαηεε. Μαίδ 
ίΐ ηοαδ τεδίε α εχρΙίςαεΓ Ρεείίρδε άε εείίε ΙανεαΓ άοηί ίέπιοί§·ηε Ια 
άίδραπίίοη άα ηοηι ά’ΕαίΙιγηιε άε Πηίιίαΐέ άε Ια ψυχωφελής Ιστορία. 

}ε δεΓαί ί>Γε£, εαΓ, ίεί εηεοΓε, ίΐ δ’α§:ίί ά*αηε ένίάεηεε. 

Εε εαΓοραΙαίε Οανίά πιοΓί 1ε ]οπγ άε Ραηηεδ, 31 ηιαΓδ ιοοι,ΒαδίΙε 
II, ααςαεί Π αναίί 1έ§;αέ δεδ έίαίδ, αεεοαΓαί ροαΓ τεοαείΠΐΓ εί νίδίίεΓ εε 
ςα’ίΐ εοπδϊάεΓαίί εοπιπιε δοη Ηέπία^ε. Μαίδ ΓαοοοΓά ηε Ιαί ροίηί ραΓ- 

£αίί εηίΓε Ιαί εί Βα^ίπαί II, τοί άεδ Αβίοΐιαζεδ, Ιίΐδ αάορίίΐ άα άέίαηί 
άγηαδίε εί ραΓ δοη ρεΓο ΟοαΓ§:εη τοί άεδ ΙίιεΓΟδ. Όεδ άΐδδεηίίηιεηίδ 
εοανεΓεηί 1οη§:ίεπιρδ εί ΗηίΓεηί ραΓ εααδεΓ Ια άεΓπίεΓε §αεΓΓε άε Βαδϊΐε 

II ( 1021 - 1022 ). 

Εεδ αεςαίδίίίοπδ άε Βαδίΐε II, ίαίίεδ αα άέίηιηεηί άε Ια ΟεοΓ§ίε εί 
άε ΓΑπηέηίε, ΙαΓεηί ίηεοΓροΓέεδ άαηδ 1ε ίΐιέπιε Εγζαηίίη ά’Ιάέπε ανεε 
ΕΓζεΓοαηι εί Αηί εοππηε ρπηείρααχ ΕοαΙεναΓάδ. 

Οείίε §·αεΓΓε, α άίί Αναΐίεΐινίΐί, ιηαΓςαα Ια εΐιαίε άέΐΐηίίΐνε άα δγδ- 

ίέπιε ροϋίίςαε ςριί £αί δί 1οη§Ίεηιρδ α Ια βαδε άε Γαΐΐίαηεε ίάέΓο-Ιχγζαη- 

ίίηε. Α ρΓέδεηί 1ε ηοπι ά’ΙάεΓε εδί είίέ ραΓπιί Ιεδ ηοηαδ άέίεδίέδ ά’εη· 

ηεπιίδ ίηΐίάέίεδ. Βαδίΐε II ραΓίε αίηδί άαηδ δοη έρίίαρίιε ιηοίηςαε1: 

1 Νοαβ ίΐνοηδ εη \ά ρΐυδ ^Γ&ηάθ ρ6ΐπ6 3. Ια ΐΓοηνδΓ, Ηβη ςηβ Μ. Αν&· 

Ηοΐινίΐϊ Γβηνοίβ ίτβδ εχαοίβηιβπί αα ίοιηβ VI (1β ΖοηαΓαδ ρ. 172 - 173- Ρ 5’α^ίί 
άίί ΖοηαΓΕδ άβ Ε· ΕϊηάοΓί ( Τβυί>ηεΓ), ΓβρΓοάιιΐδαηί: Γβάίίίοη άβ Ια Βγζαηίϊηε 
άα ΕοανΓβ ανβο 1β8 ηοίεδ άβ ϋα Οαη§:β, ι^αΐ α έάίίβ Γβρΐΐαρίιβ ά’αρΓβδ αη 
ιηαηαβοπί άε ΡαοΙχγηιβΓβ (οοά. 2.310). 3ο1ι1απιί)6Γ£6Γ δεπιΗβ ανοπ ΐ§;ηθΓβ οβ 
Ββαα ροεηιε εί ηοαδ είίοηδ ά’οΓάίηαΐΓβ ΖοηαΓα.5 III ά’αρΓββ ΒαΙίηβΓ \νοΒδί 
άαη8 1ε ΟοΓραδ άβ Βοηη. 
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νΑλλοι μεν άλλοι των πάλαι βασιλέων 
τόπους προηντρέπισαν είς ταφήν ξένους. 

9 Εγώ δέ Βασίλειος, πορφύρας γόνος, 

εϊσειμι τύμβον έν μέσω τής ' Εβδόμου 
5 και σαββατίζω τούς αμέτρητους πόνους, 

ονς έν μάχαις εστεγον, ονς έκαρτέρονν' 
άφ’ ού γάρ βασιλέα Θεός κέκληκέ με 
ου γάρ τις εϊδεν ηρεμούν έμόν δόρυ, 

και μαρτυροϋσι τούτο Σκύθαι και ΙΤέρσαι, 

10 συν οϊς Ισραήλ, νΑβασγος, ’Ίβηρ, "Αραψ. 

Νοιίδ ηε δοιτπηεδ ρ&δ δΟΓίΐδ (Ιε ηοίχε δΐι]εί; εη οίΐ&ηΐ: εεδ άίχ νεΓ5 

άοηΐ 1ε (Ιίχίέηιε ηουδ τένέΐε ροατςυοί Ειιίΐιγιιιε ΓΙΒέΓε, πιοτί ίχοΐδ 
&ηδ ειρΓέδ ΒαδΠε II, ηε ροιιν&ίΐ: ρΐιΐδ ^απίετ ΠιοηηευΓ (Γεινοϊτ (Ιοηηε έ 
Ια ΙίϋΙεΓαΙιίΓε βγζαηΐίηε ηη εΐιεί ά’εειινΓε, Ια ψυχωφελής ιστορία <3ε Βατ- 

Ιααπι εί Ιοαδαρία, ΙιοηηεΐΐΓ ςιιί Ιαί έΐ&ΐί τανί ραΓ ΓοχηΙκε άε 5. ^αη 

Οαιηαδοέπε. 
ΗΕΝΕΙ ΟΚέΟΟΙΚΕ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ 

Παραπομπαί εις έργα διά μόνο»ν των ονομάτων των συγγραφέων. 

Ν. Άντωνόπουλος = Νικολάου *Αντωνοπούλου, *Η συνταγματικοί προστασία 

τοϋ Άγιορειτικοϋ καθεστώτος, Άθήναι 19δ8. 

Κ. Βλάχος = Κοσμά Βλάχου, διακόνου Αγιορείτου, Ή χερσόνησος του 

Αγίου “Ορους “Αθω καί αί έν αυτή μοναί καί μοναχοί 

πάλαι τε καί νυν, Βόλος 1903. 

Μ. Γεδεών = Μανουήλ Γεδεών, *0 “Αθως (αναμνήσεις, έγγραφα, ση¬ 

μειώσεις ), Κωνσταντινούπολή 1885. 

X, Κτένας = Χριστόφορου Κτένα, αρχιμανδρίτου, 'Ο Πρώτος τοϋ 'Αγίου 

Όρους “Αθω καί ή Μεγάλη Μέση ή Σύναξις, ΕΕΒΣ Τ' 

( 1929 ), σελ. 233 -281. 

Ρ β. Μ ε υ ο γ — ΡΗ. Μεγ6Γ, Βίε Η&ιιρίιΐΓίεΐιηάεη ίητ <ϋε Οεεοΐιίοΐιίε 

άετ ΑΠχοεΙτΙδδέεΓ, Ι,είρζί£ 1894. 

Π. Ούσπένσκη = Πορφυρίου Ούσπένσκη, Χριστιανική Ανατολή (τ. III 

“Αγιον “Ορος), Κίεβον 1877 { ρωσσιστί). 

2. Παπαδάτος = Σταύρου Ί. Παπαδάτου, ΑΙ νομικαί βάσεις τής Άγιορει- 

τικής Πολιτείας, Ιωάννινα 1959, άνατ. εκ τής «Ηπειρω¬ 

τικής Εστίας », τ. Η'. 

Δ. Πετρακάκος = Δημητρίου Πετρακάκου, Τό Μοναχικόν πολίτευμα τοΰ 

Αγίου “Ορους “Αθω, Άθήναι 1925. 

Γ. Σμυρνάκης = Γερασίμου Σμυρνάκη, αρχιμανδρίτου Έσφιγμενίτου, Τό 

"Αγιον “Ορος, Άθήναι 1903. 

Ί. X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ — Ίωάννου X. Χατζηϊωάννου, Χρυσόβουλλα καί τυπικά περί 

τοΰ Αγίου “Ορους των αειμνήστων Βυζαντινών αύτοκρα- 

τόρων, τεύχος Α', Άθήναι 1939. 

Βραχυγραφίαι 

ΑΕΚΔ =Άρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου (περ. ). 

ΒΖ = Βγζίΐηίίηίδοΐιε Ζεΐίδείιήίΐ {περ.). 

ΕΕΒΣ = Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ( περ.). 

ΡΟ = ]. - Ρ. Μϊ£ηε, Ραίχο1θ£Ϊ& Οταβοα. 

Κ.Β)Β — Κενιιε άεβ έΐιιάεδ Βγζ&ηίίπεδ (περ. ). 
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Α' - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Άν και ή διασωθεΐσα παράδοσις 1 άνατρέχουσα αιώνας τινάς δπίσω 
τής ιστορικής του Άγιου “Όρους 2 ζωής -θέλει αυτό κατοικούμενον υπό μο¬ 

ναχών από των πρώτων χριστιανικών αιώνων, έν τοΰτοις εκ των ιστορικών 
δεδομένων εΐμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν δτι δ ιστορικός του 'Αγίου 
“Όρους βίος αρχίζει από τον θ' μ.Χ. αιώνα, δτε εν αύτφ εμφανίζονται οι 
πρώτοι μοναχοί, οιτινες δργανωθέντες αποτελούν τον πυρήνα τής άναπτύ- 

ξεως τών μεγάλων μοναστηριακών συγκροτημάτων 8. 

Την πρώιην επίσημον εΐδησιν περί τής υπάρξεο^ς τών μοναχών έν Άθφ 
παρέχει τό έν έτει 885 έκδοθέν χρυσόβουλλον του βασιλέως Βασιλείου Α' 
του Μακεδόνος, δι’ ου οΰτος παραχωρεί προνομίας αυτοΐς : «τους τον ερημι¬ 

κόν βίον έλομένους καί τάς καταμονάς και διατριβάς έν τώ τον ’Άθωνος λε- 

γομένα) δρει ποιησαμένονς καί τάς εντελείς σκηνάς έκεΐ πηξαμένονς... τον 

1 Κατά τήν παράδοσιν ή προπη έμφάνισις τών μοναχών έν Άθφ ανάγεται εις 

τούς δ' καί ε' αιώνας, δτε οί διωκόμενοι πρώτοι Χριστιανοί εξέλεξαν χά δύσβατα 

τοΰ Αγίου “Ορους μέρη προς έγκατάστασιν καί μοναχικήν διαβίωσιν. Ούτο>, κατά 

τήν παράδοσιν πάντοτε, δ Μέγας Κιονσταντΐνος (306 -837) έξεδίιοξε τούς κατοίκους 

τοϋ “Αθω Τσάκωνας, ΐνα παραχώρηση τον χώρον εις τούς μοναχούς, ό Μέγας Θεο¬ 

δόσιος (379 - 395) ίδρυσε τήν μονήν Βατοπεδίου, ή “Ανασσα Πουλχερία (408) ίδρυσε 

τάς μονάς Ξηροποτάμου καί Έσφιγμένου. 'Ο ιστορικός Βασίλιεφ ( Ιστορία τής 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Έλλ. μετάφρ. Δημ. Σαβράμη, Άθήναι 1955, σελ. 418) 

αναφέρει δτι ό “Αθως κατά τον η' αιώνα άπετέλεσε τό κρησφυγετον τών διωκόμενων 

εικονολατρών. Διασωθεΐσα παράδοσις φέρει τήν Θεοτόκον έπισκεψαμένην τόν “Αθω 

καί θέσασαν αυτόν υπό τήν προστασίαν της, τόν “Απόστολον Παΰλον έπισκεφθέντα 

καί κηρύξαντα προς τούς κατοίκους του, υπάρχοντα έν τή μονή Ίβήρων ναόν άνε- 

γερθέντα τόν γ' αιώνα κλπ. Βλ. σχετικός ήμετέρας εργασίας: Αί Νομικαί βάσεις 

τής Άγιορειτικής πολιτείας, σελ. 5, σημ. 1-6, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία, 

καί Αί Σλαυϊκαί διεισδύσεις έν Άγίφ “Ορει καί αί έξ αυτών πολιτικοί καί Νομι¬ 

κοί συνέπειαι, Ιωάννινα 1961, σελ. 7 έξ. 

2 Ή έπωνυμία «"Αγιον “Ορος» εμφανίζεται τό πρώτον έν τφ Β' Τυπικω τοΰ 

Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου τοΰ έτους 1046 ( κατ. Β' II ). 

3 Εις χρυσόβουλλον τοϋ “Ανδρονίκου Παλαιολόγου, έκδοθέν τό έτος 1292, άνα- 

φέρεται δτι ό βασιλεύς Αλέξιος Κομνηνός (1081 -1118) μετωκισε τούς κατοίκους τοϋ 

“Αθω Τσάκωνας εις Πελοπόννησον, άφιερώσας αυτόν εις τούς μοναχούς προς άνε- 

νόχλητον μοναστικήν διαβίωσιν. “Ασφαλώς ή εΐδησις αύτη θά άφορφ εις τούς κατά 

τούς ζ' καί η' αί. έν “Αθφ ελθόντας Βλάχο - ρηγχίνους καί Σαγουδάτους. Βλ. Γ. 

Σμυρνάκην, σελ. 30, 47 καί 56, δστις δέχεται δτι ή μετοίκισις έγένετο τό 

έτος 1097. *Η εΐδησις άναφέρεται καί έν χρυσοβούλλφ τοΰ 'Ιωάννου Τ" τοΰ Παλαιο- 

λόγου τοϋ έτους 1344. Βλ. Μιχαήλ Γούδα, Βυζαντιακά έγγραφα τής έν “Αθφ 

ίεράς Μονής Βατοπεδίου, ΕΕΒΣ Δ' ( 1927 ), σελ. .230 - 233. 

λοιποϋ άθορύβονς καί άταράχονς διάγειν» ι. Όλίγον πρότερον, ήτοι, έν έτει 

882 ό αυτός βασιλεύς είχε παραγγείλει τόν διαχωρισμόν τοΰ “Άθω από τής 
λοιπής επικράτειας (κατ. Β, I). Εις τόν αύτοκράτορα τούτον ανήκει ή τιμή 
τής πρώτης φροντίδος καί προστασίας τοΰ Άγιορειτικοΰ μοναχισμοΰ. 

Βεβαίως ή ιστορική τοΰ Αγίου “Όρους ζωή2, αρχίζει ένωρίτερον καί 
δή από τής έμφανίσεως τών μοναχών εις τόν ισθμόν τοΰ Ξέρξου, οπού ίδρυ¬ 

σαν τήν πρώτην μονήν, τοΰ Κολοβού, καί τής έν συνεχείς εισόδου αυτών 
εις Άθω υπό τήν μορφήν τών ασκητών - άναχωρητών, ήτις αποτελεί καί 
τήν πρώτην μορφήν μοναχικής εν Άγίψ ’Όρει όργανώσεως κατά τό πρό¬ 

τυπον τών μοναχών-ασκητών τής Ασίας καί Αφρικής3. 

Ύπό τοΰ Γενεσίου4, Βυζαντινού συγγραφέως τοΰ ι' αΐώνος, εμμέσως 
πληροφοροΰμεθα τήν ΰπαρξιν τών μοναχών έν Άγίιρ ’Όρει έκ τής συμμε¬ 

τοχής αντιπροσωπείας αυτών εις τήν ύπό τής Θεοδώρας συγκληθεΐσαν έν έτει 
842 έν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδον προς άναστήλωσιν τών ιερών Εικόνων5. 

Ό ύπό τήν μορφήν τών ασκητών - άναχωρητών μοναχικός βίος 6 αρχί¬ 

ζει νά έκλείπη περί τό τέλος τοΰ ι’ αίώνος λόγιο τής ίδρΰσεως τής Μονής 
Μεγίστης Λαύρας τό έτος 963 και τής έν συνεχείς δημιουργίας τών λοιπών 
μεγάλων μονών, όπου οΐ μοναχοί κοινοβιακώς ζώντες έτέλουν ύπό τήν πνευ¬ 

ματικήν καί διοικητικήν εξουσίαν τοΰ Ηγουμένου 7. 

Β' - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 

I. Ή Διοικητική του Ά-θω υπαγωγή 
προ τής παραχωρήσεως τής ανεξαρτησίας. 

Προ τής οριστικής εγκαταστάσεως τών Αγιορειτών μοναχών έν Άθφ 
καί τής παροχής προστασίας έκ μέρους τών Βυζαντινών βασιλέων τό Άγιον 
’Όρος άπετέλει τμήμα τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ύπαγόμενον εις τάς 

1 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, σελ. 79 έξ. Γ. Σμυρνάκης, σελ. 19 έξ. 

2 Περί τής προχριστιανικής τοΰ Άθω Ιστορίας βλ. Στ. I. Παπαδάτου, Αί 

Σλαυϊκαί διεισδύσεις, σελ. 5 εξ. καί Γ. Σμυρνάκη, σελ. 11-18, Ιδίμ διά τήν 

άπό τής έμφανίσεως τοϋ Χριστιανισμού περίοδον. 

3 Βλ. Δημητρίου Πετρακάκου, Οί μοναχικοί θεσμοί έν τή Όρθοδόξφ 
Ανατολική Έκκλησίςι, Λιψία 1907, τ. 1, σελ. 137- 195. 

4 Σελ. 82, Βοηπ, βλ. καί ΡΟ 109, 1096 καί Μ. Γ ε δ ε ώ ν, σελ. 77. 

δ Πρβλ. Ν. Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ν, σελ. 10. 

6 Περί τοϋ μοναχικοΰ άναχωρητικοϋ βίου βλ. πλείονα παρά Σ. Πσπαδάτφ, 

σελ. 6 καί 12, Κ. Βλάχφ, σελ. 16 καί Παν. Παναγιωτάκφ, Ή όργάνωσις 

τοΰ μοναχικοΰ πολιτεύματος έν Άγίφ "Ορει, ΑΕΚΔ, Δ' ( 1949 ), σελ. 88 έξ , 178 έξ. 

7 Λεπτομερής άνάπτυξις τής Ιστορικής έξελίξεοις τοϋ Άγιορειτικοΰ μοναχισμού 

εξέρχεται τών πλαισίων τής παρούσης εργασίας. 
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τοπικάς άρχάς, Κατά πιθανωιέραν εκδοχήν άπετέλει τό « βάνδον του "Ακρους», 

δπερ ένωθέν τό έτος 1246, κατά τό εναπομεΐναν έξω τής μοναχικής πολι¬ 

τείας τμήμα» μετά του τοιούτου 'Ιερισσοΰ, απετελεσαν το « Κατεπανικιον τής 
Ίερισσού ή "Ακρους » ύπαγόμενον εις τό « Θέμα τής Θεσσαλονίκης » ι. 

Έκ τής διοικητικής του *Άθω υπαγωγής εις τό Θέμα τής Θεσσαλονί¬ 

κης2 εμμέσως συμπεραίνομεν δτι ή περιοχή αυτή κατά τούς χρόνους τής 
ακμής τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας δεν ήτο εντελώς ακατοίκητος ουδέ 
άμοιρος φροντίδος καί κρατικής προστασίας. Το οτι προ τής οριστικής 
των μοναχών έγκαταβιώσεως ήτο τόπος συνεχούς εναλλαγής κατοίκων εί¬ 

ναι απολύτως ορθόν 3. 'Η πλούσια αυτού βλαστησις και η παρεχόμενη εις 
τά δυσπρόσιτα μέρη του προστασία κατέστησαν αυτόν τό καταφύγιον τών 
από βορρά νομαδικών - ποιμενικών λαών καί τό κρησφύγετον τών διωκομέ- 

νων πρώτων Χριστιανών, οϊτινες άπετέλεσαν τον πυρήνα τής άναπτύξεως 

τού μοναχισμού άργότερον4. 

Ή άπόσπασις τού χώρου τού 'Αγίου "Ορους από τήν λοιπήν επικρά¬ 

τειαν καί ή διοικητική αυτού ανεξαρτησία επραγματοποιήΟη κατά τό τελευ- 

ταΐον ήμισυ τού θ' αΐώνος καί δή κατά μήνα Αύγουστον τού έτους 882, δτε 
διά προσταγής τού αύτοκράτορος Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος, παρουσίςι 
τού στρατηλάτου Θεσσα?.ονίκης Κάσπακος τών Κατακαλών καί τού Άρχιεπι- 

1 Βλ. Γεωργίου I. Θεοχαρίδου, Κατεπανίκια τής Μακεδονίας, παράρ¬ 

τημα 1 τών «Μακεδονικών*, Θεσσαλονίκη 1954, σελ. 15 έξ., ίδί$ σελ. 17, 18, σημ. 

1 καί σελ. 68. 
2 Περί τής διοικητικής διαιρέσεως τοϋ Βυζαντινού Κράτους, πλήν τής ανωτέρω 

μελέτης του Θεοχαρίδου πραγματευόμενης μόνον τό τμήμα τής Μακεδονίας καί δή έν 

περιωρισμένφ χρόνφ, βλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέσεως 

καί τής επαρχιακής διοικήσειος έν τφ Βυξαντινφ κράτει, ΕΕΒΣ ΙΖ (1941), σελ. 

229 έξ., ΙΗ' ( 1948 ), σελ. 42 έξ., ΙΘ' ( 1949 ), σελ. 3 εξ., ΚΑ' (1951), σελ. 179 έξ. 

καί ΚΒ' ( 1952 ), σελ. 159, Στ. Π. Κυριακίδου, Βυζαντιναΐ μελέται, τ. I - V, 

Κ. Άμάντου, Μακεδονικά, Συμβολή εις τήν μεσαιοινικήν ιστορίαν καί εθνολογίαν 

τής Μακεδονίας, "Αθήναν 1920. Πρβλ. καί Κ. Ο ιι Π Ια η <3, βίιιάεδ 8ΐΐΓ ΠιΐδίοίΓβ 

&άιηϊηϊδί:Γ3ΐ1νβ άο ΓΕιηρίτε βγζ&ηίΐη, ΕΕΒΣ ΚΘ ( 1959), σελ. 35 εξ. καί τήν 

έκεΐ πλουσίαν βιβλιογραφίαν. "Επίσης βλ. Βασίλιεφ (ενθ’ ανωτ., σελ. 281)^, 

οστις σημειοΐ δτι τό κύριον χαρακτηριστικόν τής δημιουργίας τών θεμάτων είναι ή 

έπικράτησις τής στρατιωτικής επί τής πολιτικής εξουσίας. 

3 Φέρονται ώς είσελθόντες οι Βούλγαροι κατ’ άρχάς, οί Βλάχο - ρηγχϊνοι καί 

Σαγουδάτοι, οί Σέρβοι δέ άργότερον. Βλ. εις Στ. I. Παπαδάτου, Αι Σλαυίκαί 

διεισδύσεις έν "Αγίφ Όρει, σελ. 17 εξ. περί τών Βλάχο - ρηγχίνων καί Σαγουδάτων, 

σελ. 20 έξ. περί τών Βουλγάρων, σελ. 35 εξ. περί τών Σέρβων καί σελ. 46 έξ. περί 

τών Ρώσσων. 
ι Αυτή είναι ή πιθανωτέρα εκδοχή τής έγκαταστάσεως τών πρώτων μοναχών, 

ήτις ένισχυεται καί έκ τής πληροφορίας τοϋ Βασίλιεφ ( ενθ* άνοοτ., σελ. 418), 

περί χρησιμοποιήσεως τοϋ "Αγίου Όρους ώς κρησφύγετού κατά τήν εποχήν τών είκο- 

νομαχιών. 

σκόπου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου, έγένετο 6 διαχωρισμός τού Αγίου’Όρους 
από τών ορίων τής 'Ιερισσού 1, εκτοτε δέ ό "Αθως αποτελεί τό αυτοδιοίκη¬ 

τον τμήμα τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Ό δεσμός όμως μετ* αυτής δεν παρέμεινε καθ* άπαντα τον βίον της 
άδιατάρακτος. Κατά τον ιδ' αιώνα καί δή τό έτος 1348 κατελήφθη υπό τού 
Σέρβου ήγεμόνος Στεφάνου Δουσάν, παρέμεινε δέ υπό τήν κυριαρχίαν του 
μέχρι καί τού έτους 1351, δτε άπηλευθέρωσεν αυτό δ Ιωάννης Καντακου- 

ζηνός. Έπί Σέρβικης δμως κυριαρχίας ούδεμία μεταβολή εις τό διοικητικόν 
σύστημα τού 'Αγίου "Ορους επήλθε, τού ήγεμόνος τών Σέρβων σεβασθέν- 

τος τό προνομιακόν καθεστώς2. Άλλ’ ουδέ τήν τύχην τής Βασιλευούσης 
ήκολούθησε, διότι δτε τό έτος 1430 δ Σουλτάνος Μουράτ δ Β' κατέλαβε τήν 
Θεσσαλονίκην, ιό "Αγιον "Ορος ύπετάγη αύτφ διά προσφοράς υποταγής τών 
'Αγιορειτών καί άναγνωρίσεως τών προνομίων των3. 

II. 'Η θέσις τού 'Αγίου "Ορους έν τφ Βυξαντινφ κράτει· 

Καθ* άπασαν τήν περίοδον τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας τό "Αγιον 
"Ορος άπετέλει τμήμα αυτής, εφ’ ού αύτη ήσκει απολύτως τά κυριαρχικά 
της δικαιώματα 4. Ή καθιέρωσις τού χώρου ως μοναχικής πολιτείας καί ή 
παραχώρησις προνομίων ούδεμίαν μείωσιν τής κυριαρχικής τού Βυζαντίου 
εξουσίας έπί τού 'Αγίου "Ορους έπέφερεν, ή δέ είσοδος ξένων άλλο γε¬ 

νών μοναχών, ουδόλως επηρέασε τάς σχέσεις αυτού μετά τής κυριάρχου 
πολιτείας. 

Ή υπό τών μοναχικών αρχών τού 'Αγίου "Ορους άσκηθεΐσα εξουσία 
συνίστατο εις τήν εσωτερικήν αυτού διοίκησιν συμφώνως προς τήν χαρα- 

χθεΐσαν υπό τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων γραμμήν. Ύπό τών αρχών 
τούτων ουδέποτε ήσκήθη πολιτική εξουσία. Περιωρισμέναι εντός τών ύπό 
τής πολιτείας τεθειμένοι δρίων, δεν ήσκουν εξουσίαν πρωτογενή καί ύπερ¬ 

κρατικήν* ή εξουσία αυτών ήτο δοτή (ροΐοδΐ&δ ύποκειμένη εις 

1 "Ως τοϋτο προκύπτει έξ εγγράφου τοϋ Πρωτάτου τοϋ Αγίου "Όρους, οπερ βλ. 

παρά Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η, σελ. 23. Πρβλ. καί Γ. I. Θεοχαρίδου, Κατεπανίκια της 

Μακεδονίας, σελ. 17, σημ. 1. 

2 Περί τής Σέρβικης κυριαρχίας έν Άγίφ "Όρει βλ. Στ. I. Παπαδάτου, 

Αί Σλαυϊκαί διεισδύσεις, σελ. 37 -39. 

3 Κ. Βλάχος, σελ, 81, Γ. Σμυρνάκης, σελ. 109. *Η άναγνώρισις δμως τών 

προνομίων καί ανεξαρτησίας τοϋ "Αγίου Όρους είχεν ήδη γίνει ύπό τοϋ Σουλτάνου 

Όρχάν τοϋ Νικητοϋ ( 1326 - 1360) διά φιρμανίου, κατόπιν προσφοράς υποταγής τών 

"Αγιορειτών, φοβουμένων τον κίνδυνον τής πτώσεως τοϋ Βυζαντίου ( κατ. Δ', II). 
4 Ουδόλως έπέφερε μείωσιν τών κυριαρχικών της δικαιωμάτων ή έλλειψις στρα- 

τιιοτικής φρουράς (Γ. Σμυρνάκης, σελ. 316) ή πολιτικών οργάνων. 
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αύξησιν ή μετριασμόν κατά τάς διαθέσεις του πολίτικου άρχοντας*. "'Αρα 
και ή ΰποστηριχθεΐσα γνώμη περ'ι αυτονομίας τού 'Αγίου “Ορους δεν 
εύσταθεΐ 2. 

Την επί τού 'Αγίου “Ορους θέλησιν προς κυριαρχίαν εκδηλούσιν οι 
Βυζαντινοί αύτοκράτορες από των αρχών τής μοναχικής ζωής- Συνδυάσαν- 

τες τήν έκ τής βαθείας των χριστιανικής πίστεως άπορρέουσαν στοργήν προς 
τούς μοναχούς και έπιβαλλομένην προστασίαν αυτών προς τήν ως εκ τής θέ- 

σεώς των άναγκαίαν καθισταμένην διατήρησιν τής κυριαρχικής των επί πάσης 
εδαφικής εκτάσεως επιρροής, προσεπάθησαν νά διαιωνίσωσιν άφ' ενός μέν 
τό εθνικόν χρώμα τού 'Αγίου "Όρους καί άφ’ ετέρου νά προωθήσωσι τήν 
άνάπτυξιν τού μοναχισμού. Είναι δέ γεγονός οτι μόνον τή επεμβάσει τής 
κυριάρχου πολιτείας τό "Αγιον "Όρος εΐδεν ήμέρας υπέροχου ακμής καί φω¬ 

τεινής προόδου3. Πρώτος ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς ( 963 - 969) 

1 Σ. Ποπαδάχος, σελ. 9 καί Ν. Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς, σελ. 18. 

2 Περί αυτονομίας όμιλεί ό μοναχός Ισίδωρος, (Άπάντησις εις τον κ. Α. 

Δημητριέβσκην ή περί διεθνοποιήσεως τοΰ 'Αγίου “Όρους, Σμύρνη 1913, σελ. 23 ) 

« ...ιό "Αγιον Όρος ήτο ελεύθερον καί άκαταδούλωτον, ώς όρίζουσι τά Βυζαντινά 

έγγραφα, αυτόνομον καί αυτοδιοίκητον ούδέ ίχνους πολιτικής εξουσίας επ’αύτοΰ 

σφζομένου... ». Τό αυτό ύποστηρίζεται καί εις υπόμνημα τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ¬ 

χείου προς τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν τοϋ Λονδίνου « τό καθεστώς τούτο ελλεί¬ 

ψει ακριβέστερου όρου προσέλαβε τό όνομα τής αύτονομίας», βλ. Μελετίου Μ έ¬ 

ταξα κ η, Τό Άγιον Όρος καί ή Ρωσική πολιτική εν τή Ανατολή, Αθήναι 1913, 

σελ. 188 καί Α. Βαμβέτσου, Τό "Αγιον "Ορος καί ή Ελληνική πολιτική, Άθή- 

ναι 1917, σελ. 34. Παρατηρητέον ενταύθα, δτι ήτο λίαν ατυχής καί επιζήμιος τότε 

ή χρησιμοποίησις τής λέξεως « αυτονομία », δτε αηίο ροτί&δ εύρίσκετο ό κίνδυνος 

τής άνεξαρτητοποιήσεως τοϋ 'Αγίου "Ορους συνεπείς. των Ρωσσικών ενεργειών. Χαρα¬ 

κτηριστικόν είναι δτι παρά τήν χρησιμοποίησιν τοΰ ορού < αυτονομία » ήτεϊτο ή παρα¬ 

μονή τοΰ Αγίου "Ορους υπό τήν 'Ελληνικήν κυριαρχίαν. Πλήρης άγνοια τής σημα¬ 

σίας των νομικών όρων. 

Ό μοναχός Ισίδωρος υπό τό όνομα Ιωακείμ Ίβηρίτης ( Άγιορει- 

τική Πολιτεία, περ. "Αθως, ετ. Α', τεύχ. ε'-ς', Θεσσαλονίκη 1921, σελ. 6) επα¬ 

ναλαμβάνει δτι « Ή πολιτεία τού “Αγίου "Ορους, ώς συνισταμένη από ανθρώπους 

άπομακρυνθέντας τοΰ κόσμου καί ώς όρον τοϋ βίου θέσαντας τήν ΰπακοήν είναι 

ϊρεο 211Γ6 «α ύ τ ο νο μ ι ακ ή ». Τον όρον αυτόν χρησιμοποιεί καί ό Σωκράτης 

Κουγέας (Ή Ιδέα τής Κοινωνίας των εθνών παρά τοϊς "Ελλησι, Άθήναι 1928, 

σελ. 223 ), περιέργως δέ καί εγκρατείς τής νομικής επιστήμης καί μάλιστα πανεπι¬ 

στημιακήν έδραν καταλαβόντες, ώς ό Δ. Πετρακάκος, σελ. VI - VII, καί 36, 

ακολουθούν τον Ιωακείμ Ίβηρίτην. Πρβλ. Ν· Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ν, σελ. 18 καί Σ. 

Παπαδάτον, σελ. 29 καί ιδία σημ. 2, 3 καί 4. 

3 Διότι ή, τή αιτήσει των Αγιορειτών πάντοτε, έπέμβασις τών Βυζαντινών αυτό- 

κρατόρων διέσιοσε τό "Αγιον "Ορος από εσωτερικούς καί εξωτερικούς κινδύνους. Πλήν 

τών έν τοΐς καθ' έκαστα αναπτυσσόμενων σημειοΰμεν ενταύθα τάς επεμβάσεις των 

προς σωτηρίαν τοϋ Άγιου Όρους από τάς έπιδρομάς τών πειρατών, τών Σταυρο¬ 

φόρων, τήν απαλλαγήν από τούς εκάστοτε εισβολείς. 

30 - 9 -1963 
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παρέχει ένεργώς τήν συνδρομήν του, διά τής χορηγήσεως ε!ς τον "Αγιον 
Αθανάσιον 1 υλικής βοήθειας προς άνέγερσιν τής μονής Μεγίστης Λαύρας 
τής πρώτης μεγάλης μονής τού 'Αγίου “Ορους. 

Ή ενεργός όμως άνάμειξις τών βασιλέων εις τάς 'Αγιορειτικάς υποθέ¬ 

σεις— ήτις είναι ή βασική άπόδειξις τής κυριαρχίας—έκδηλούται διά τών 
Τυπικών καί τών λοιπών βασιλικών πράξεων. Ούτως, εξ αφορμής εξεγέρσεως 
τών 'Αγιορειτών κατά τοΰ "Αθανασίου, λόγορ τών διά τού Τυπικού του 
είσαχθεισών καινοτομιών, 6 αύτοκράτωρ Ιωάννης Τζιμισκής αποστέλλει εις 
"Αγιον "Όρος τον Ηγούμενον τής μονής Στουδίου Ευθύμιον καί τή συνερ¬ 

γασία τών Αγιορειτών συντάσσει τό Α' Τυπικόν, όπερ δ αύτοκράτωρ έπικυ- 

ροΐ εν έτει 972 διά χρυσοβούλλου. Τό Τυπικόν άποκαλούμενον «Τράγος» 

περιέχει ΚΗ' «Τύπους», αποτελεί δέ τήν βάσίν τοΰ 'Αγιορειτικού καθε¬ 

στώτος. ’Αργότερον διά τής συντάξεως τού Β' Τυπικού επί Κωνσταντίνου Θ' 

τού Μονομάχου καί τού Γ' εν έτει 1394 επί Βασιλέως Μανουήλ Β' τού 
Παλαιολόγου συνεχίζεται ή ενεργός έπέμβασις τής κυριάρχου πολιτείας επί 
τού 'Αγίου "Όρους. 

Τήν τελευταίαν αλλά καί σοβαρωτέραν επέμβασιν τής πολιτείας προς 
ρύθμισιν τής 'Αγιορειτικής τάξεως αποτελεί τό εν έτει 1406 εκδοθέν επί 
Μανουήλ Β' τού Παλαιολόγου Δ' Τυπικόν, όπερ παρουσιάζει τό ίδιάζον τής 
μή συμπράξεως τών 'Αγιορειτών κατά τήν σύνταξίν του. Έάν δέ ληφθή 
ύπ’ όψιν ενταύθα τό γεγονός ότι εις ιά τρία πρώτα Τυπικά οΐ 'Αγιορειται 
μετειχον ενεργώς, ή παρά τήν σύμπραξίν των έκδοσις τού Δ' Τυπικού μαρ¬ 

τυρεί ότι οϊ Βυζαντινοί αύτοκράτορες εΐχον σθεναράν τήν άπόφασιν τής 
άσκήσεως τής κυριαρχίας των επί τοΰ 'Αγίου "Όρους. 

Έκ τών ανωτέρω λοιπόν έπεται οτι τό "Αγιον "Όρος προ τής καθιερώ- 

σεώς του ώς μοναχικού χώρου καί μετ’ αυτήν καθ’ όλον τον βίον τής Βυ¬ 

ζαντινής αυτοκρατορίας άπετέλει εδαφικόν αυτής τμήμα {ίιεπτϊοπιιιη), εφ’ 

ου ήσκεΐτο ή κυριαρχία τής πολιτείας άνευ ούδεμιάς δεσμεύσεως2, ή παρα- 

χωρηθεΐσα δέ διοικητική ανεξαρτησία ήτο απόρροια ιδίας θελήσεως καί ούχί 

1 'Ο Αθανάσιος είναι δ συντάξας τό « Τυπικόν » ήτοι «Κανονικόν τοΰ δαίον 

και θεοφόρον πατρός ημών Αθανασίου τοΰ έν "Αθω » δι5 ού διεμορφώθη όριστικώς 

ή διοικητική τών μονών όργάνο)σις. Τοϋτο συνεπληρώθη διά τής ι< Αιατυπώσεωζ η 

καί «'Υποτνπώσεως » τοϋ αύτοΰ μοναχού. Τό Τυπικόν είναι άντίγραφον περίπου τοΰ 

τότε ίσχύοντος έν τή έν Κωνσταντινουπόλει μονή τοϋ Στουδίου κανονισμού τοΰ Θεο¬ 

δώρου Στουδίτου. Άμφότερα τά κείμενα δημοσιεύει κατ’ αντιπαραβολήν ό Δ. Πε¬ 

τρακάκος (σελ. 7). Τό Τυπικόν δημοσιεύουσιν οί Ί. Χατζηϊωάννου, σελ. 

54 έξ., Ρ Π. Με γ6Γ, σελ. 102 έξ. καί Μ. Γεδεών, σελ. 245 έξ. Πρβλ. καί Κ. 

Βλάχο ν, σελ. 24 καί Ν. Άντωνόπουλον, σελ. 10-11. Ώς προς τον χρόνον 

έκδόσεως τής Διατυπώσεως καί'Υποτυπώσεως βλ.Σ. Παπαδάτον, σελ. 9, σημ. 1, 

2 Ν. Άντωνόπουλος, σελ. 17, 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΑΒ' 28 
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διεθνούς ύποχρεώσεως1. Ώς εκ τούτου οι εν τφ Άγίφ νΟρει μονάζοντες 
ήσαν υπήκοοι τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ήτοι ειχον την ιθαγένειαν 
τού Βυζαντινού κράτους2 3 άπολαύοντες οιων δικαιωμάτων καί οί λοιποί τής 
αυτοκρατορίας υπήκοοι, έφ’ δσον βεβαίως ταύτα συνεβιβάζοντο προς τήν 

μοναχικήν των ιδιότητα. 

III. Τά «Τυπικά» των Βυζαντινών βασιλέων κατ’ ίδιαν. 

Ή κατά καιρούς εκδηλωθεΐσα στοργική προστασία καί τδ πατρικόν 
ενδιαφέρον των Βυζαντινών αύτοκρατόρων ελάμβανε την μορφήν βασιλικών 
πράξεων « Χρυσοβοΰλλων » ή « Πιττακίων » καλουμένων. Τά βασιλικά ταύτα 
έγγραφα, απευθυνόμενα εϊτε εις τά διοικητικά τού Άγιου "Ορους όργανα 
είτε εις τά κατ’ ιδίαν 'Ιερά καθιδρΰματα, είναι αναρίθμητα. Έκ τούτων τά 
άναφερόμενα εις τάς βάσεις τού Άγιορειτικού καθεστώτος, τά διαμορφώ- 

νοντα δηλαδή τήν Άγιορειτικήν πολιτείαν είναι τέσσαρα, άτινα καί άπεκλή- 

θησαν « Τυπικά » 8. 

Τά «Τυπικά» συνετάσσοντο, ώς είδομεν, υπό αντιπροσωπείας τού 
αύτοκράτορος, τού Οικουμενικού Πατριάρχου καί των Αγιορειτών μοναχών4. 

Τήν βάσιν τού Άγιορειτικού καθεστώτος αποτελεί τό έν έχει 972 συν- 

ταχθέν Α' Τυπικόν5, τού αύτοκράτορος Ίωάννου Τζιμισκή, τό άποκληθέν 
«Τράγος», ώς γεγραμμένον επί δέρματος τράγου6 *. 

1 Αί διεθνείς υποχρεώσεις έπεβλήθησαν εις τάς κυριάρχους επί τού "Αγίου 

“Ορους πολιτείας διά διεθνών συνθηκών πολύ μετά τήν πτώσιν της Βυζαντινής αυτο¬ 

κρατορίας (κατ. Δ', II). 

2 Πλήν βεβαίως των ξένων μοναχών Σέρβων, Βουλγάρων, ’Αμαλφηνών κλπ. 

οΐτινες ασφαλώς διετήρουν τήν προ τής κουράς των ιθαγένειαν, έφ’ δσον δεν υπήρχε 

ρητή διάταξις άναγνίυρίζουσα εις αυτούς τήν ιθαγένειαν τοϋ Βυζαντίου. Πρβλ. Ν. 

'Αντωνόπουλον, σελ. 17. 

3 «Τυπικά» καλούνται αί βασιλικαί πράξεις δι' ών οί αύτοκράτορες έθέσπιξον 

κανόνας πολιτειακής καί ίδίφ εκκλησιαστικής όργανώσεως, άναλόγιος δε τής ύλης 

έφ’ ής ετίθετο ή βασιλική σφραγίς εκαλούντο ταΰτα Χρυσόβουλλα, Άργυρόβουλλα, 

Κηρόβουλλα. Τά Τυπικά τοΰ "Αγίου “Ορους συνέτασσον συνήθως Άγιορεϊται μονα¬ 

χοί καί βασιλικοί εξαρχο; καί έπεκύρωνον οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες. "Ο οικουμε¬ 

νικός Πατριάρχης συνέπραττεν εις τήν σύνταξιν δι’ αντιπροσωπείας, συνήθως δέ καί 

ούτος έπεκύρωνε ταΰτα. "Ο δρος Τυπικόν άπαντα καί ώς Σιγίλλιον, ώς Πιττάκιον 

καί ώς Τόμος ( ίδίφ επί Πατριαρχικών ή Συνοδικών αποφάσεων ). *Η διάταξις τής 

ύλης των ουδόλως είναι μεθοδική, χαρακτηριστικόν τής συντάξεως αυτών παρ’ άνδρών 

μή ειδημόνων. Βλ. σχετικώς Σ. Παπαδάτον, σελ. 16, σημ. 1. 

4 Πλήν τοΰ Δ' Τυπικού δπερ έξεδόθη μονομερώς υπό τοΰ αύτοκράτορος. 

5 Έδημοσιεύθη υπό Γ. Σμυρνάκη, σελ. 293, Ρ Ιι. Μεγετ, σελ. 141, *Ι. 

Χατζή ϊωάννου, σελ. 5 καί Π. Ούσπένσκη, σελ. 265. 

6 Φυλάσσεται υπό τής Τέρας κοινότητος, ής αποτελεί τό πλέον τιμαλφές κειμή- 

λιον. Τούτο φέρει τάς ύπογραφάς πεντήκοντα πέντε μοναχών, των πλείστων ήγουμένοον. 
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Τό Τυπικόν τούτο συνετάχθη υπό τού Ηγουμένου τής έν Κωνσταντι- 

νουπόλει Μονής τοΰ Στουδίου Ευθυμίου καί των Αγιορειτών Ηγουμένων 
έν τφ ναφ τού Πρωτάτου, αφορμήν δέ είς τήν σύνταξιν αυτού έδωκεν ή προ- 

κληθεΐσα έκ τών καινοτομιών τού Αθανασίου άντίδρασις άφ’ ενός καί ή 
προς τον Πρώτον, λόγφ τών εξουσιών αυτού έναντι τών μοναχών, υπό τών 
Αγιορειτών έκδηλωθεϊσα δυσπιστία άφ* ετέρου, ών ένεκα 6 Αθανάσιος 
άπετάθη είς τον αύτοκράτορα Ίωάννην Τζιμισκήν, οστις από κοινού μετά 
τού Οικουμενικού Πατριάρχου Βασιλείου Α' τού Σκαμανδρηνού (970-974) 

έπεμψεν είς Άγιον’Όρος ώς βασιλικόν καί πατριαρχικόν έξαρχον τον Ηγού¬ 

μενον Ευθύμιον1 προς διευθέτησιν τών ζητημάτων τούτων. 

Νέαι άνάγκαι καί δή ένσκήψασαι εσωτερικά! έριδες ώθησαν τούς 
Άγιορείτας προς τήν βασιλεύουσαν, αϊτοΰντας τήν προστασίαν τού αύτο¬ 

κράτορος. "Οντως δέ τό έτος 1046 δ αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος Θ' δ Μονο¬ 

μάχος καί δ Οικουμενικός Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος2 άποστέλλουσιν 
έξαρχον των είς Άθω τον Ηγούμενον τής Μονής Τζιντζιλούκη Κοσμάν, 

όσης τή συνεργασίςι τών Αγιορειτών11 συνέταξε τό Β' Τυπικόν, δπερ δ 
αύτοκράτωρ έκύρωσεν αμέσως δι' ιδιαιτέρου χρυσοβούλλου4. Έν τφ Τυπικφ 
τούτορ ο Άθως διά πρώτην φοράν άποκαλείται «"Αγιον 'Όρος»6. 

Ύπό τό κράτος τοΰ Τυπικού τούτου τό Άγιον ’Όρος έτέλει μέχρι τού 

έτους 1394, δτε οί Άγιορείται καί αύθις άπηυθύνθησαν διά τού Οικουμε¬ 

νικού Πατριάρχου Αντωνίου Δ' προς τον αύτοκράτορα Μανουήλ Β' τον 
Παλαιολόγον, οστις άπέστειλεν έκεΐσε αντιπροσωπείαν άποτελουμένην έκ τών 
Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης καί Βερροίας Γαβριήλ καί Δανιήλ, ώς βασιλι- 

1 X. Κτένας, σελ. 242, Κ. Βλάχο ς, σελ. 28 έξ. καί Σ. Παπαδαχος, 

σελ. 16, σημ. 2. 

2 Φιλαρέτου Βαφείδου, μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Εκκλησιαστική 

Ιστορία, τ. II, σελ. 84. 

3 “Ητοι εκατόν όγδοήκοντα μοναχών, καί καθηγουμένων, Τ. Χατζή ίωάννο υ, 

σελ. 16, Ρθ. Μ 6 γ ε τ, σελ. 154. 

4 Έδημοσιεύθη ύπό Π. Ούσπένσκη, σελ. 279, Ρ 1ι. Μεγετ, σελ. 151, 

Γ. Σμυρνάκη, σελ. 300, Τ. X α τ ζ η ϊ ίο ά ν ν ο υ, σελ. 14. Τό Ιστορικόν τής συν¬ 

τάξεως βλ. είς Κ. Β λ ά χ ο ν, σελ. 39 εξ. καί X. Κτέναν, σελ. 243 - 244. 

5 Ώς προς τήν προέλευσιν τής επωνυμίας < “Αγιον “Ορος», βλ. Κ. Βλάχον, 

σελ. 38, σημ. 1. Πρβλ. καί *Ι. Χατζή ϊωάννου, σελ. 15. Έκ τής διατυπώσεως 

<ι οί μοναχοί τών μονών τοϋ 'Αγίου “Ορους », δπερ έν τφ αύτώ Τυπικφ άποκαλείται 

καί “Αθως, συμπεραίνεται οτι ό τίτλος οδτος έδόθη αύτώ προ τής συντάξεως τοΰ 

Τυπικοΰ, άγνωστον πώς. *0 X. Κτένας, "Η έν Άγίφ “Ορει Άθω Ιερά, Βασιλική, 

Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοϋ Δοχειαρίου καί αί προς τό δοΰλον έθνος 

ύπηρεσίαι αυτής (963 - 1921 ), Άθήναι 1926, σελ. 12 έν ύποσημειώσει δέχεται δτι 

« 6 λαός έδωκε τήν επωνυμίαν Άγιον “Ορος συνεπείφ τής άγιότητος τών έν αύτφ 

άσκουμένων καί ούχί Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, ώς διατείνονται τινες».Ή γνώμη 

αυτή είναι αυθαίρετος. 
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κών καί πατριαρχικών έξάρχων, συντάξασαν τό παρ5 αύτοΰ καί ιού Παιριάρ- 

χου κυρωθέν Γ' Τυπικόν τό άποκαλοΰμενον «Τόμος καί Τύπος τοϋ *Αγίου 
"Ορους καί τον Πρωτάτου» ι. 

Τελευταίαν άξιοσημείωτον νομοθετικήν επέμβασιν της Βυζαντινής πολι¬ 

τείας επί του 1 Αγίου "Ορους αποτελεί τό έν ετει 1406 έκδοθέν υπό του 
Μανουήλ Β' του Πα?ναιολόγου καί άνευ συμπράξεως των 'Αγιορειτών Δ' 
Τυπικόν 1 2, οΰτινος τήν εκδοσιν προεκάλεσεν ή εκ τής άναπτύξεως του ιδιόρ¬ 

ρυθμου συστήματος απειλή του κοινοβιακοϋ 3. 

Τά μεταξύ των Τυπικών χρονικά διαστήματα καλύπτει ή εκδοσις πλη* 

θύος βασιλικών πράξεων, έξ ών ά’ξιαι σημειώσεως είναι τό χρυσόβουλλον 
τού * Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου4 5 ρυθμίζον τά τής χειροτονίας τού Πρώτου 
καί τά πατριαρχικά σιγίλλια τών ετών 1368 καί 1392 {περί ών κατ. Γ, VI). 

Διά τών θεμελιωδών τούτων νομοΟετημάτων έρρυθμίζοντο τά βασικώτερα 
προβλήματα τής 'Αγιορειτικής μοναχικής πολιτείας, ήτοι τά δικαιώματα τού 
Πρώτου καί τής 'Ιεράς Συνάξεως (Μεγάλης Μέσης), αί προϋποθέσεις εισδο¬ 

χής δοκίμων, αποβολής μοναχών, τά τής χειροτονίας τοϋ Πρώτου, ή ιεραρ¬ 

χία τών Ιερών Μονών, δ τρόπος άσκήσεως τών μοναχών (κοινοβιακός καί 
ιδιόρρυθμος βίος), τά τοϋ άβάτου τοϋ Αγίου "Ορους5. 

*Ως προς τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τών Τυπικών παρατηροϋμεν 
οτι, θεσπισθεΐσαι αΰται υπό τών Βυζαντινών βασιλέων καί τών Οικουμενι¬ 

κών Πατριαρχών, έκράτησαν καί εφηρμόσθησαν επί μάκρους αίώνας, προς 
τούτο δέ δέν συνετέλεσε μόνον ή θέλησις ύπακοής καί άφοσιώσεως τών 
* Αγιορειτών μοναχών, άλλα καί ή σθεναρά άπόφασις τών Βυζαντινών βασι¬ 

1 Έδημοσιεύθη υπό Π. Ούσπένσκη, σελ. 567, Ρ ϋ. Μ θ γ θ γ, σελ. 195, 

Γ. Σμυρνάκη, σελ. 308, "I. X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ, σελ. 43. Βλ. Κ. Βλ ά χ ο ν, 

σελ. 72 έξ. 

2 Έδημοσιεύθη ύπό Π. Ούσπένσκη, σελ. 675, Ρΐι. Μεγετ, σελ. 203, 

Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. 47. *0 Ν. Άντωνόπουλος (σελ. 42) δέχεται 

δτι κατά τήν διάρκειαν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας άπασαι αί Μοναί ήσαν κοι- 

νόβιοι, ούδεμία δέ ιδιόρρυθμος. Τούτο είναι λίαν αμφίβολον, άφ’ ενός μέν διότι 

από τοϋ ιδ' αί. εμφανίζεται ό Ιδιόρρυθμος βίος καί « άνατέλλοντος τοΰ ιε' αί. αί 

ιδιόρρυθμοι εκδηλώσεις είχον ίσχύν εθίμου» (Κ. Βλάχος, σελ. 76), άφ’ ετέρου 

δέ διότι τό Δ' Τυπικόν τήν ανωμαλίαν ταύτην προσπαθεί νά ρυθμίση. Πάντως έκ 

τοϋ γεγονότος, δτι ή μονή Μεγίστης Λαύρας χό έτος 1574 ιδιόρρυθμος οϋσα μετε- 

τράπη είς κοινόβιον (Κ. Βλάχος, σελ. 171) συνάγεται δτι πολύ έναιρίτερον είχε 

καταστή ιδιόρρυθμος, άγνωστον πότε. "Αλλωστε τό ιδιόρρυθμον σύστημα εις τάς 

μονάς ένεφανίσθη καί ήκμασε. "Αρα κατά τον ιδ' αί. είς μονάς τινας άνεπτύσσετο, 

ύποτυπωδώς ασφαλώς, Ιδιόρρυθμος βίος έπικρατήσας άργότερον. 

3 Κ. Βλάχος, σελ. 76. 

4 Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. 1 εξ. 

5 Πρβλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 18. 
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λεοον προς άσκησιν τής κυριαρχίας καί σεβασμού τών άποφάσεών των \ Πα* 

ραλλήλως αποφασιστική εδείχθη καί ή προς εφαρμογήν τών Τυπικών θέλη- 

σις τής Εκκλησίας, ήτις εις πάσαν παρουσιαζομένην ευκαιρίαν2 ένεργώς 
έπενέβαινε8 (κατ. Γ', V). Έπισταμένη μελέτη τής *Αγιορειτικής ιστορίας 
πείθει ημάς δτι « τό βλέμμα τής πολιτείας καί τής Μεγάλης τοϋ Χριστού 

Εκκλησίας ήτο στοργικώς εστραμμένον προς τό "Αγιον ’Όρος καί ή πρός 
εφαρμογήν τών αύτοκρατορικών διατάξεων καί τών Ιερών Κανόνων θέλη- 

σις αυτών πάντοτε ισχυρά » 4. 

Ή κατ* ίδιαν μελέτη τών Τυπικών δέν είναι τοϋ παρόντος. Έν τοΐς 
έπομένοις αναπτύσσονται μόνον αίείςτό αυτοδιοίκητον άφορώσαι διατάξεις5. 

IV. Ή παραχώρησις τής διοικητικής ανεξαρτησίας. 

Ή άσκησις τής κυριαρχικής δμως εξουσίας ύπό τών αύτοκρατόρων τοΰ 
Βυζαντίου δέν ήμπόδισεν αυτούς είς τήν άναγνώρισιν ποιας τίνος ανεξαρ¬ 

τησίας, συνισταμένης είς τήν παραχώρησιν προνομίων έν 'Αγίφ "Ορει καί 
τήν άποδέσμευσιν έκ τών τοπικών διοικητικών αρχών καί τούτο, ϊνα ύπό 
τήν έπίβλεψιν τής πολιτείας καί τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοϋ Πατριάρ- 

χου άσκώσιν οί 'Αγιορεΐται άκωλύτως τά μοναχικά των έργα καί τάς διοι- 
κητικάς των αρμοδιότητας καί εξουσίας. 

1 'Ο Ιωακείμ Ηβη ρί της, ενθ’ άνωτ., σελ. 6 έξ. άγνοών τήν Άγιορειτι- 

κήν Ιστορίαν λέγει οτι « ή τοΰ Αγίου "Ορους νομοθεσία είναι προϊόν τοϋ “Αγιορει- 

τικοϋ πνεύματος καί απαύγασμα τής 'Αγιορειτικής θελήσεως» διότι «.ουδέποτε ή 

κοσμική πολιτεία είτε Βυζαντινή, είτε οίαδήποτε μετ’ αυτήν, είς ήν ύπήχθη τό "Αγιον 

"Ορος, ούδέποτε άφ' έαυτής ούτε επενέβη ούτε έθέσπισεν ή έκαινοτόμησέ τι άνευ 

θελήσεοις καί συγκαταθέσεως τών Αγιορειτών *. Είναι βεβαίως ορθόν δτι ούδέποτε 

ή πολιτεία ένομοθέτησεν άνευ συγκαταθέσεως τών Αγιορειτών (εκτός τής περιπτώ- 

σειος τοΰ Δ' Τυπικοϋ), πλήν ή « συγκατάθεσις » δέν είναι τό ύπό τοϋ Ιωακείμ έννοού- 

μενον «προϊόν τοΰ Άγιορειτικοϋ πνεύματος* καί «απαύγασμα τής 'Αγιορειτικής 
θελήσεως ». 

2 Παραδείγματα έπεμβάσειος τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου έν Άγίφ "Ορει 

βλ. είς Σ Παπαδάτον, σελ. 18 -19. 

3 Σύμφωνος δ Π. Παναγιωτάκος, 'Η όργάνωσις τοϋ μοναχικού πολιτεύμα¬ 

τος έν 'Αγίφ “Ορει "Αθιο, ΑΕΚΔ Δ', 1949, σελ. 94 -95 καί Σύστημα Εκκλησιαστικού 

Δικαίου, τ. Δ', Τό Δίκαιον τών Μοναχών, Άθήναι 1957, σ. 409. ’Ο Δ. Πετρακά- 

κος (σελ. 32), δέχεται, ούχί δρθώς, δτι « Τά Τυπικά τοΰ Αγίου "Ορους έξεδόθη- 

σαν καί έκράτησαν άνευ οίασδήποτε μεσολαβήσεως τής Εκκλησίας ». Ό ίδιος, έν 

σελ. 34, σημ. 19α καί σελ. 36, δέχεται τήν πρός σύνταξιν καί εφαρμογήν τών Τυπι¬ 

κών επέμβασιν τής Εκκλησίας. Πρβλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 19, σημ. 4. 

4 Σ. Παπαδάτος, σελ. 19. 

5 Εύρυτέραν, άλλ’ ούχί πλήρη, αυτών άνάπτυξιν βλ. είς Δ. Πετρακάκον, 

σελ. 20 έξ. 
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Πρώτος δ αύτοκράτωρ Βασίλειος Α' δ Μακεδών διά του εν έτει 8851 

εκδοθέντος χρυσοβοΰλλου του παραχωρεί τον χώρον του Αθω εις τους μο* 

ναχούς κα'ι απαγορεύει τήν έπέμβασιν οίασδηποτε διοικητικής αρχής επ αυ¬ 

τού «Τούς τον ερημικόν βίαν έλο μένους και τάς καταμονάς και διατριβάς έν 
τω του "Αθοινος λεγόμενό) ’Όρει ποιησαμένους και τάς εντελείς σκηνάς έκεϊ 
πηξαμένους... τοϋ λοιπού άθορύβους καί άταράχονζ διάγειν...))2 3. 

* Ολίγον άργότερον δ βασιλεύς Λέων Τ' δ Σοφος δια τού εν έτει 900 

εκδοθέντος χρυσοβοΰλλου του αναγνωρίζει την παραχωρηθείσαν ανεξαρτη¬ 

σίαν τού 'Αγίου "Ορους καί παραγγέλλει «Ταντα ούν ή θεοπρόβλητος ημών 
βασιλεία... διετάξατο... διαψυλάττεσθαι... τους έν τω ’Άθωνι σχολάζοντας 

μοναχούς απαρενόχλητους από παντοίας επήρειας...» 8. 

Τό έτος 9144 Ρωμανός Α' δ Λεκαπηνδς διά χρυσοβοΰλλου του έπικυροΐ 
τά ανωτέρω βασιλικά έγγραφα καί εντέλλεται «παραφυλαττεσθαι παντας τους 
εν τω αντω 'Όρει σχολάζοντας Θείους ανδρας» 5. 

"Ενα αιώνα άργότερον βλέπομεν την τελευταίαν βασιλικήν πράξιν άνα- 

γνωρίσεως τής διοικητικής τού Άγιου "Ορους ανεξαρτησίας. Κωνσταντίνος 
Θ' δ Μονομάχος διά τού έν έτει 1046 εκδοθέντος χρυσοβοΰλλου του γνωρί¬ 

ζει δτι «ουδέ ή βασιλεία μου νεώτερον καινισθήναι βούλεται επί τω Άγίω 
τούτω ’Όρει, άλλα τούς παλαιούς Θεσμούς καί τύπους ψυλαχΘηναι καί κατά 

τάς διατάξεις των μακαριτών βασιλέων τά πάντα γενέσθαι» 6. 

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται δτι ή παραχωρηθεΐσα διοικητική ανεξαρ¬ 

τησία αποτελεί εντελώς ιδιόιυπον μορφήν αύτοδιοικήσεως, ασυνήθη εις το 
εσωτερικόν δίκαιον τόσον τών ημερών εκείνων, δσον καί τής συγχρόνου 
εποχής7. Τό αυτοδιοίκητον τού Αγίου "Ορους τμήμα μή ύπαγομενον διοι- 

1 *Ως προς τον χρόνον έκδόσεως του χρυσοβοΰλλου τοΰτου, ως και πάντων σχε¬ 

δόν τών λοιπών, αί γνώμαι διΐστανται. Ούτω κατά Ρ. ΌΟΙ^θγ ( Β,ε^εδίεη άετ 

ΚαΐεεηΐΓίτιιπάεη άεε οδίπόιηίδεύεϋ Ε,είοίιεε νοη 565- 1453, I Τείΐ 1924, σελ. 60), 

τό χρυσόβουλλον τούτο Ιξεδόθη τό έτος 873 ή 874. Κατά Κ. Βλάχον (σελ, 19), 

Γ. Σμύρνα κην (σελ. 21), Μ. Γ ε δ ε ώ ν ( σελ. 79 ) τό έτος 885- Ό Π. Πανα- 

γιωτάκος (Ή όργάνιοσις τοΰ Μοναχικού πολιτεύματος, ενθ’ άνωτ., σελ. 89, σημ. 

2), δέχεται τό έτος 875. Ό Γ. I. Θεοχαρ ίδης (Σύντομος Ιστορία τού "Αγίου 

"Ορους, Θεσσαλονίκη 1958) δέχεται τό έτος 883. 

2 Μ. Γεδεών, σελ. 79. 

3 Μ. Γεδεών, σελ. 82 - 83, Καί τοΰ χρυσοβούλλου τούτου τό έτος έκδόσεως 

αμφισβητείται. Κατά Ρ. Οδ1§;εΓ, ένθ’ άνωτ., έξεδόθη τό έτος 887, κατά τούς 

υπολοίπους τό 900. 

4 Διά τήν χρονολογίαν έκδόσεως τούτου ό Κ. Βλάχος άμφιβαλλει γράφοιν 

919 ή 934. Τό δεύτερον τούτο έτος δέχεται ό Ρ. ϋδΐ^ετ. 

5 Μ. Γεδεών, σελ. 84. 

6 Γ. Σμυρνάκης, σελ. 30, Ρ 1ι. Μ ε γ ε γ, σελ. 153, Π. Ούσπένσκη, 

σελ. 277, "I. Χατζηΐωάννου, σελ. 15. 

7 Προς έξαρσιν τής σημασίας τοΰ άναγνιορισθέντος προνομίου τοΰ αύτοδιοική- 

κητικώς είς τοπικάς άρχάς, εξηρτάτο άπ ευθείας απο τας πολιτικάς και 
πνευματικός άρχάς τής Βασιλευοΰσης, ήτοι τού αύτοκράτορος καί τού Οικου¬ 

μενικού Πατριάρχου. Καί δ μέν Οικουμενικός Πατριάρχης ήσκει διά τής 
Ίεράς Συνάξεως τού Αγίου "Ορους καί τών άποστελλομένοιν Αρχιερέων 
τήν εξουσίαν, ήτις ήτο δοτή (ροίβδίεΐδ άε1β§;αί:μ) καί ούχί έξ ίδιου δικαίου 
(εχ _}ιΐΓ0 ρτορπο). Κατά καιρούς βεβαίως καί αύτη εδοκιμάσθη, διότι ώς 
προκύπτει έκ τών πηγών ό βασιλεύς Αλέξιος Α' δ Κομνηνος δια πιττακίου 
του γνωρίζει εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην οτι τό "Αγιον "Ορος δεν 
ΰπόκειται εις τήν εξουσίαν του «άλλ’ υπό τών βασιλέων κατά διαδοχήν τούτο 

έΘέσπισαν καί ούχ νπ άλλης εξουσίας...» 1.Ό αύτοκράτωρ δμωςένΆγίορ "Ορει 
δεν είχε αντιπρόσωπον. Αι πράξεις αυτού διεβιβάζοντο άπ ευθείας και 
έφηρμόζοντο υπό τών μοναχικών αρχών καίτοι δεν ήσκουν κοσμικήν εξου¬ 

σίαν. Ή πρωτοφανής αύτη διοικητική έξάρτησις τού Αγίου "Ορους, ήτις 
έπεβλήθη έκ τής καταστάσεως τής ανάγκης άποφυγής κοσμικής επ’ αυτού 
επιρροής, συνετέλεσεν είς τήν διαμόρψωσιν τού μοναχικού θεσμού κατά τό 
πρότυπον καί τάς διαθέσεις τών Αγιορειτών, είς τήν δημιουργίαν τού Άγιο* 

ρειτικού εθίμου καί είς τήν καθιέρωσιν έκτοτε τού σεβασμού προς τον χώρον, 

ον διετΰοησαν οί εκάστοτε κυρίαρχοι αυτού. 

του τοΰ 'Αγίου "Ορους αρκεί νά σημειοόσωμεν τό αυστηρόν συγκεντρωτικόν σύστημα 

διοικήσεως τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου τον μή εισέτι 

έμφανισθέντα θεσμόν της όποκεντρώσεως καί τής άναπτύξεως τοΰ θεσμού τής τοπι¬ 

κής αύτοδιοικήσεως.'Ως προς τον πρώτον σημειωτέον δτι ό Βυζαντινός αύτοκράτιυρ, 

ώς απόλυτος μονάρχης συνεκέντρου άπάσας τάς εξουσίας (νομοθετικήν, εκτελεστικήν 

καί δικαστικήν), ουδόλως είς τήν άσκησιν αυτών δεσμευόμενος, ώς μή ύπάρχοντος 

Καταστατικού Χάρτου ( Συντάγματος) ρυθμίζοντος τήν μορφήν τού πολιτεύματος καί 

τάς εξουσίας τών αρχόντων. ’ Ασκών πάσαν εξουσίαν άεο αυοίοτε ήτο απόλυτος 

κυρίαρχος τών υποτελών του. ( Βλ. Κ. Άμάντου, "Ιστορία τοΰ Βυζαντινού κρά¬ 

τους, τ. Α', 1953, σελ. 41 έξ., Δ. Ζακυθηνοΰ, Βυζάντιον, 1951, σελ. 33 έξ. Β. 

Β γ έ 1ι ί ε γ, Ββ3 ίηεΐίΐαίίοηδ άε Γειηρΐτε ϊ^ζ&ηΐΐη, Ρβπβ 1949, σελ. 1 έξ., 5 

καί 48 έξ., ’Α. Διομήδη, Πηγαί καί έκτασις τής αύτοκρατορικής εξουσίας είς τό 

Βυζάντιον, « Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά », 1947, σελ. 39 έξ. )· 'Η υπό τοιαύτας άρχάς 

διακυβερνησεως παραχώρησις προνομίων έν 'Αγίω "Ορει αποτελεί τήν ασυνήθη διά 

τήν εποχήν εκείνην μορφήν άποκεντριοσεως, ην ενισχύει και η πάντοτε άμεσος και δια 

κυβερνητικών πράξεων άναγνοόρισις τοΰ αναπτυσσόμενου τοπικού εθιμικού δικαίου 

( κατ. Δ, I). 

1 Ί. Χατζηΐωάννου, σελ. 26 -27, Ρ Η. Μεγετ, σελ. 166 έξ., Μ. Γ ε- 

δεών, σελ. 100 (υπό διάφορον δμως διατύπιοσιν ). 
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Γ-ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΝ 

I. Ή έννοια του αυτοδιοικήτου. 

Έξετάζοντες ενταύθα την έννοιαν τού αυτοδιοικήτου τού Αγίου “Όρους, 

πρέπει εν πρώτοις νά σημειώσωμεν δυο τινα. Πρώτον ότι δεν είναι δυνατή 
ή σύγκρισις καί δ παραλληλισμός τής έννοιας ταύτης προς την έννοιαν τής 
αύτοδιοικήσεως των ήμερων ήμών καί δεύτερον δτι δεν είναι ουδόλως κατορ¬ 

θωτή ή διατήρησις υπό μορφήν απολύτως σταθεράν καί επί τό τελειότερον 
έξελισσομένην τού αυτοδιοικήτου κατά τον μακραίωνα βίον τής Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας καίτοι κατά βάσιν παρέμεινεν δμοία. 

Ή διοικητική τού Αγίου ’Όρους ανεξαρτησία παρεχωρήθη εις εποχήν 
απολυταρχικής μοναρχίας, πολιτεύματος μή έπιτρέποντος παραχώρησιν εξου¬ 

σιών εις περιφερειακά όργανα1, συνίστατο δέ εις τήν άναγνώρισιν εξουσίας 
εις τά τοπικά όργανα τού Αγίου ’Όρους, εις τήν άπαγόρευσιν άναμείξεως 
των τοπικών διοικητών καί επισκόπων, εις τήν παρά τού αύτοκράτορος από 
κοινού μετά τών Αγιορειτών ρύθμισιν τών ζητημάτων των, εις τήν παρα- 

χώρησιν προνομίων, φορολογικών άτελειών καί ασυδοσιών. 

*Η παραχωρηθεΐσα τότε έν Άγίφ Όρει αύτοδιοίκησις δύναται νά δια- 

κριθή εις αύτοδιοίκησιν ολοκλήρου τού Αγίου ’Όρους, συνισταμένην είς 
τήν άσκησιν αποφασιστικών αρμοδιοτήτων υπό τών οργάνων τής κεντρικής 
αυτού διοικήσεως (Πρώτου, Καθέδρας τών Γερόντων, Μεγάλης Μέσης, 

Τέρας Συνάξεως) καί εις αύτοδιοίκησιν εκάστης τών μονών, συνισταμένην 
ε!ς τήν υπό τών μοναστηριακών δργάνων (Καθηγουμένων) άσκησιν απο¬ 

φασιστικών συνήθως αρμοδιοτήτων επί άφορώντων εις τήν μονήν ζητημά¬ 

των διοικητικής καί πνευματικής φύσεως2. Ή αύτοδιοίκησις εκάστης τών 
μονών έναντι τής τοιαύτης τού Άγιου Όρους δύναται νά ταχθη είς τάξιν 
ίεραρχικής υποταγής μή δυναμένη νά επεκταθή πέρα τών ορίων τής αύτο- 

διοικήσεως τού Άγιου ’Όρους καί υποκείμενη είς τον έλεγχον τών κεντρι¬ 

κών αυτής δργάνων. Διά τούτο καί αί αρμοδιότητες τών μοναστηριακών 
δργάνων δεν ήσαν πάντοτε αποφασιστικοί. 

Τό σύστημα αύτοδιοικήσεως τού Αγίου Όρους εξ επόψεως επιστημο- 

1 Ώς δέ κατ’ έπανάληψιν σημειοΰμεν κατά τήν εποχήν ταύτην έκράτει έν Βυ¬ 

ζαντίου σύστημα αύστηρώς συγκεντρωτικόν, πασών τών εξουσιών συγκεντρωθεισών εις 

χεϊρας τοΰ αύτοκράτορος. Βλ. κατοοτ. Ε, I και τάς έκεϊ παραπομπάς τάς άναφερομέ- 

νας είς τήν παραχωρηθεϊσαν επί Ιουστινιανού αύτοδιοίκησιν. 

2 Βλ. Ν. Άντωνόπουλον, σελ. 32, διαχωριζοντα τήν αύτοδιοίκησιν τού 

Αγίου ’Όρους είς α' καί β' βαθμού- 
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νικής σήμερον έξεταζόμενον είναι αύτοδιοίκησις δίπ £εηεπ5 μή άνήκον είς τό 
αύστηρώς συγκεντρωτικόν ή αποκεντρωτικόν σύστημα διοικήσεως1. Ούτως 
ή αύτοδιοίκησις τού Άγιου Όρους έναντι τής κεντρικής εξουσίας τής Βασι- 

λευουσης ητο τελεία άποκέντρωσις, τών βασιλέων μόνον νομοθετικώς έπεμ- 

βαινόντων, έναντι δμως τού Πατριάρχου δεν ήτο καθαρά άποκέντρωσις, διότι 
οΰτος είχεν επ’ αύτοΰ αποφασιστικός διοικητικός καί πνευματικός άρμοδιότη- 

τας.*Έναντι τού μοναχικού πληθυσμού τά κεντρικά ό'ργανα τού Αγίου Όρους 
ήσκουν αποφασιστικός άρμοδιότητας, συνήθως άνεκκλήτως άποφασίζοντα καί 
μή υποκείμενα διά τάς πράξεις των ταύτας είς τήν κρίσιν τού αύτοκράτορος. 

Δεν δυνάμεθα όμως νά εϊπωμεν δτι έναντι τού μοναχικού πληθυσμού 
καί δή τών μονών ή εξουσία τών κεντρικών τού Αγίου Όρους δργάνων 
ήτο αύστηρώς συγκεντρωτική, διότι πλεΐσται αρμοδιότητες καί δή τά μάλι¬ 

στα σοβαραί άνετέθησαν είς τάς διοικήσεις τών μονών. Αλλά καί αΐ μοναί 
δεν είχον συγκεντρωτικήν εξουσίαν έναντι τών ύπ’ αύτάς σκητών καί κελ- 

λίων, διότι συνήθως αί σκήται έχουσαι ίδιον κανονισμόν διετήρουν ποιάν 
τινα αύτοτέλειαν. 

Συνελόντι είπεΐν, ή δργάνωσις τού Αγίου Όρους είναι δλως ιδιότυ¬ 

πος μορφή αύτοδιοικήσεως, ματαία δέ είναι πασα προσπάθεια προσαρμογής 
και τοποθετησεως της είς επιστημονικά πλαίσια, διότι ταύτην δεν εδημιούρ- 

γησαν τά δεδομένα τής νομικής επιστήμης ή ή νομοθετική εξουσία αύτοβού- 

λως καί όμοιομόρφως ενεργούσα, άλλ’ ή ανάγκη τής παραμονής τού Αγίου 
’Όρους μακράν τής κοσμικής επιρροής. Ή αύτοδιοίκησις τού Αγίου Όρους 
δηλαδή δεν είναι δημιούργημα νομοθετικόν. *Η νομοθεσία μόνον διά τής 
άπαγορεύσεως άναμείξεως έν Άγίφ Όρει παντός περιφερειακού οργάνου 
Ινεφάνισε βαθμιαίως τό δλως πρωτότυπον τούτο σύστημα αύτοδιοικήσεο^ς. 

Η αύτοδιοίκησις τού Αγίου ’Όρους διετηρήθη επί μάκρους αιώνας, 

παρά δέ τάς πολιτειακάς μεταβολάς κατά βάσιν παρέμεινεν όμοια. Καί τούτο 
είναι δείγμα τής μή άντιμετωπίσεως τού προβλήματος προσαρμογής τού θε¬ 

σμού προς τά Ικάστοτε επιστημονικά δεδομένα. 

II. Λόγοι θεσπίσεως τοΰ αυτοδιοικήτου. 

Άπό τών πρώτων βημάτων τής μοναχικής έν’Άθφ ζωής παρετηρήθη τό 
εντελώς άσύμφωνον τού τρόπου διαβιώσεως, άσκήσεως, διοικήσεως, άλλα καί 
νοοτροπίας τών κατοικούντων έν αύτφ προς τούς λοιπούς υπηκόους τής Βυζαν¬ 

τινής αύτοκρατορίας.Ό μονήρης βίος, ό άπηλλαγμένος βιοτικών φροντίδων, ό 
μεστός άντιξοοτήτων καί σκληρότητος, ό τραχύς, λιτός καί πλήρης σωματικών 
κακοίσεων ειχεν ανάγκην ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως προς συντήρησίν του. 

1 Διαφοροτρόπως αναπτύσσει τό θέμα ό Ν. Άντωνόπουλος, σελ. 32 εξ. 
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Ή διαφορά της πολιτικής καί πνευματικής δργανοόσεως τής μοναχικής 
πολιτείας κατέστη φανερά από τής πρώτης εποχής τής εμφανισεως τοΰ μο¬ 

ναχισμού έν "Δ-θίο. Καί ή άμεσος έπίδρασις τής μοναχικής άσκήσεως, τής 
βαρείας των μοναχών πίστεως καί λατρείας καί τής δοκιμασίας αυτών επί 
τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων ήτο τόσον έντονος ώστε νά καρποφορήση 

αμέσως *. 
Είδομεν ανωτέρω καί κατώτερο) θά διεξέλθωμεν βασιλικός πράξεις προς 

τό "Αγιον ’Όρος άπευθυνομένας. Ή στοργική αυτή τών βασιλέων εκδηλω- 

σις δεν ήτο τυχαία, άλλα τάς ρίζας της είχεν εις την θεοσέβειαν αυτών καί 
την ανάγκην ενεργού έξωτερικεΰσεως αυτής. Τοΰτο εκδήλως μαρτυροΰσιν 
αυταί αΰται αί βασιλικαί πράξεις, αϊτινες ώς εν προοιμίφ εκδηλοΰσι την βα¬ 

σιλικήν διάθεσιν παραχωρήσεως τών χρυσοβούλλων βασιλικών λόγων1 2. 

Οί Βυζαντινοί αυτοκράτορες έχώρησαν εις τήν παραχώρησιν τής ανεξαρ¬ 

τησίας τοΰ * Αγίου ’Όρους, πιστεΰσαντες ότι τό υπό τών μοναχών συντε- 

λουμενον έργον ήτο αξι-ον καί εχρηζε τής προστασίας των και τής διατηρη- 

σεως τούτου μακράν τής επιρροής παντός επαρχιακού οργάνου. Έπιστευον 
ότι τό "Αγιον ’Όρος, τό μόνον τμήμα τής επικράτειας όπου οί κάτοικοι του 
ζώσιν άπηλλαγμένοι τής κακίας τοΰ κόσμου καί τών κοσμικών φροντίδων, 

είναι τό πνευματικόν κέντρον τής αυτοκρατορίας των, δπόθεν αΐ επερχομεναι 
γεννεαί θά άντλώσιν ήθικάς δυνάμεις. Έβλεπον τήν διαρκώς άκμάζουσαν 
μοναχικήν πολιτείαν πνευματικώς καθοδηγοΰσαν τον κόσμον ολοκλ,ηρον και 
τά διδάγματα τών 6 Αγιορειτών πληροΰντα τά εσωτερικά του κενά. « Το 
άλας αυτών τε καί τοΰ κόσμου ήτο διά τους Βυζαντινούς»3. Τόπος αιώνιας 
προσευχής οΰχί δι* αυτούς μόνον, αλλά καί διά τήν Οικουμένην4. Ως έκ 

1 'Ως λ.χ. ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φο)κάς όστις άπό τών πρώτο>ν βημάτων της 

* Αγιορειτικής μοναχικής πολιτείας διέθεσε σοβαρά χρηματικά ποσά εις τον μοναχόν 

Αθανάσιον διά τήν ϊδρυσιν τής μονής Μεγίστης Λαύρας, άτινα ένίσχυσε καί ο δια¬ 

δεχθείς αυτόν Ιωάννης Τζιμισκής. Βλ. Κ. Βλάχον, σελ. 26-29 καί 171, Β α σ ί- 

λιεφ, ένθ’ άνωτ., σελ. 418. 

2 'Ως λ.χ. τό χρυσόβουλλον Λέοντος Τ' τοΰ Σοφοϋ « ταντα ονν ή θεοπρόβλητος 

ημών βασιλεία άναμαθοϋσα... » Μ, Γ ε δ εώ ν, σελ. 82 Τό χρυσόβουλλον "ϊωάννου Τζι- 

μισκή «...εντεύθεν ό θεοστεφής καί κραταιός βασιλεύς ημών, ώς υπό τοΐς τον ΥΙον τον 

Θεοϋ νόμοις ζών...» Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. 5. Τό Τυπικόν Κωνσταντίνου Μονο¬ 

μάχου «οια δή και έπ'ι τον φιλοχρίστου και ενσεβεστάτον βασιλέως ημών κύρ Κων¬ 

σταντίνου Μονομάχον...», αυτόθι, σελ. 14. Τό Τυπικόν Αθανασίου « ό δέ μακάριος 

και φιλόχριστος βασιλεύς» (δηλαδή ό Νικηφόρος Φωκάς), αυτόθι, σελ. 58. 

3 « Και τό ήμέτερον φώς καί τό άλας υμείς έστε. Οντως εχομεν και οντο) πιστεύο- 

μεν και ον μόνον οί χριστιανών βασιλείς, άλλα, καί αΰτά τά έθνη τά κνκλωθεν κατοι- 

κοϋντα συν ήμΐν καί αυτά έπισεμνύνονται καί άγάλλονται μεθ’ ημών διά τήν νπερανθρω- 

πον νμών πολιτείαν » Πιττάκιον Αλεξίου Κομνηνοϋ, Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. 83. 

4 « Μνημονενειν δέ τών βασιλέων καί υπέρ ολου τον κόσμου απερισπάστως ενχε- 

σθαι...)) Αλέξιος Κομνηνός, Ί. X α τ ζ η ϊ ο) ά ν ν ο υ, σελ. 31. « Από Θεόν χαίρετε 
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τούτου δεν είναι ουδόλως παράδοξον διατί αυτοκράτορες καί βασιλόπαιδες 

Ιγκατέλδίψαν τά λάμποντα ανάκτορα καί περιεβλήθησαν τό σεμνόν μοναχικόν 
σχήμα. 

Ύπό τού; οιωνούς τούτους εμφανιζόμενη εις τά όμματα τών πρώτων 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων ή μόλις συγκροτουμένη Άγιορειτική πολιτεία 
δεν ήτο δυνατόν παρά νά πλημμυρίση τάς καρδίας αυτών μέ πρωτοφανή 
εσωτερικήν ακτινοβολίαν καί νά τρέψη τον κάλαμον αυτών εις τήν γραφήν 
τών προνομίων, μεθ’ ών τον πρώτον λόγον κατέχει ό εν τοΐς έπομένοις ανα¬ 

πτυσσόμενος έν τάχει θεσμός τοΰ αυτοδιοικήτου. 

*Ίνα όμως κατανοήσωμεν πλήρως τήν σοβαράν σημασίαν τής παραχω* 

ρηθείσης αυτοδιοικήσεως, αναγκαίοι όπως διερευνήσωμεν ποία ήτο ή ιστο¬ 

ρική εποχή τής παραχωρήσεως τής διοικητικής τοΰ 'Αγίου ’Όρους ανεξαρτη¬ 

σίας, ποΐαι αί πολιτικαί καί κοινωνικά! συνθήκαι τής αυτοκρατορίας καί 
ποία ή έν 'Λγίφ ’Όρει πραγματική κατάστασις. Δεν θά άνατρέξωμεν εις 
ίστορικάς πηγάς, αλλά θά άφήσωμεν κυρίως τήν γλαφυρόν γραφίδα τών 
βυζαντινών βασιλέων νά δώση εις ημάς τά αίτούμενα στοιχεία. 

Αί εσωτερικοί άναταοαχαι τοΰ Βυζαντίου είναι γνωσταί. Διαρκής πό¬ 

λεμος, βιαία πολλάκις διαδοχή τοΰ θρόνου, δολοφονίαι καί καταστροφαί ήσαν 
τά κύρια πολιτικά θέματα τής βυζαντινής εποχής. Παρ’ όλα ταΰτα όμως 
τούς βυζαντινούς βασιλείς συνεΐχεν ή βαθεΐα θρησκευτική πίστις καί ή αγάπη 
πρός τούς λειτουργούς τής εκκλησίας *. 

Τήν μοίραν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατ’ ανάγκην Ιδέχετο καί ή 
Αγιορειτική πολιτεία. Κείμενη εις τήν διασταΰρωσιν τών χερσαίων καί θα¬ 

λασσίων οδών της ύπέκειτο διαρκώς εις τούς αντίκτυπους τών πολεμικών 
περιπετειών αυτής. Βλαχο-ρηγχΐνοι καί Σαγουδάτοι 2, Τσάκωνες8, Σλαυϊκά 
φΰλα 4, Σέοβοι καί άργότερον Τούρκοι διέκοψαν τον συνεχή δεσμόν Βασι- 
λευούσης καί Αγίου ’Όρους καί αί έπιδρομαί τών Σορακηνών6 καί τών άλ¬ 

λων πειρατών ήπείλησαν τήν οικονομικήν αύιοΰ ύπόστασιν καί τον εις πλη¬ 

θυσμόν άποδεκαησμόν του. 

καί νπερ τον κράτους τής βασιλείας ημών εϋχεσθε καί υπέρ ολου τον κόσμον... » Πιτ- 

τάκιον τοΰ αυτοΰ βασιλέως, αύτόθι, σελ. 33. 

1 "Ητις παρά τών πιστών υπηκόων τής αυτοκρατορίας παρεξηγηθεϊσα ώδήγησεν 

είς τήν έξασθένησιν τών παραγωγικών καί αμυντικών δυνάμεων τοΰ έθνους διά 

τής άθρόας περιβολής τοΰ μοναχικού σχήματος καί τής ούτως έμμεσου αποφυγής 

στρατεύσεως. 

2 Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. 24. 

8 Βλ, Χρυσόβουλλον Ανδρονίκου Παλαιολόγου έτους 1292, Γ. Σμυρνάκης, 

σελ, 30. 

4 Περί τών Σλαυϊκών φύλων βλ. Στ. I. Παπαδάτου, Αί Σλαυϊκαί διεισδύσεις. 

5 Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. 36, περί τών καταστροφών τών Σαρακηνών. 
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Πλήν δμως των εξωτερικών αιτίων κακοδαιμονίας και εσωτερικά δεινά 
έδοκίμαζον την ύπόστασίν του. Παραμερίζοντες τάς περί τον Πρώτον έρι¬ 

δας έμφανίζομεν μόνον ενταύθα την εν Άθω μοναχικήν κατάστασιν όπως 
την παρουσιάζει αυτός οΰτος ό υμνητής του Άγιορειτικού μεγαλείου δ βα¬ 

σιλεύς Αλέξιος Κομνηνός. Καί ή παρουσιαζομένη κατάστασις δεν είναι ευχά¬ 

ριστος, καίτοι κατά πολύ υπερβάλλεται. Άγιορείταί τινες μοναχοί επιλήσμο- 

νες τής αποστολής των γενόμενοι έθεάθησαν εις ύποπτα κέντρα διήγον βίον 
έπιλήψιμον8, εΐσήγαγον γυναίκας καί αγένεια παιδία8 καί ήνάγκασαν τον 

βασιλέα νά άπευθύνη εις αυτούς δεινοτάτας ύβρεις1 2 3 4. 

'Υπό τοιαύτας συνθήκας λυσιτελής ενέργεια θά ήτο ή άμεσος άσκησις 
τής βασιλικής κυριαρχικής εξουσίας επί τού Άγιου "Όρους καί ούχί ή παρα- 

χώρησις ανεξαρτησίας. Διατί δμως τό αντίθετον ; Διότι τοΐς έγεννήθη ή 
πεποίθησις δτι μόνον διά τής μή άναμείξεως τής κοσμικής εξουσίας θά δρθο- 

ποδήση τό "Αγιον ’Όρος λόγο) τής ειδικής αυτού συνθέσεως καί αποστολής. 

Καί ή έπακολουθήσασα λαμπρότης αυτού τούς εδικαίωσε πλήρως. 

III. Ή έκτασις τής παραχωρηθείσης ανεξαρτησίας. 

Ή ούτω πως παραχωρηθεΐσα διοικητική ανεξαρτησία συνίστατο κατ’ 

ουσίαν εις τήν αποχήν από πάσης άναμείξεως των τοπικών αρχών, ύπηγο- 

ρεΰθη δέ έκ τής ανάγκης προς προώθησιν τού θεσμού τής αύτοδιοικήσεως 

1 «άκούομεν δτι οι ήσυχασται 'Αγιορεϊται είς τό. καπηλεία ενρίσκονται καϊ είς 

τό νούμερα έκράτησαν. Και βλασφημεΐται ή άγγελική πολιτεία υμών. » Ί. X α τ ζ η ϊ ω ά ν- 

ν ο υ, σελ. 35. 

2 Ίδίςι συναγελαζόμενοι μετά των είσελθόντων Βλάχων. Βλ. λεπτομέρειας είς 

Ί. X α τζη'ί ω άνν ο υ, σελ. 24 - 25. 

3 Αί περιπτιοσεις εισαγωγής γυναικών σπανίζουσιν, ως είς δημοσιευθησομένην 

μελέτην υπό τον τίτλον « Τό πρόβλημα τοϋ άβατου του “Αγίου Όρους * διαπιστοΰ- 

μεν. Ή εισαγωγή όμως άγενείων καί παιδίων ήτο συνήθης, διότι κατά τι συνέτεινεν 

είς τήν άνανέωσιν τοϋ μοναχικού πληθυσμού. Ό βασιλεύς Αλέξιος Κομνηνός καί ό 

Πατριάρχης Νικόλαος Γ' δείκνυνται αυστηροί είς τούς παραβιάζοντας τάς απαγορευ¬ 

τικάς διατάξεις περί μή είσαγοιγής άγενείων καί παίδων έν ΓΑγίφ Όρει. Βλ. παρά 

Ί. Χατζή ΐωάννου, σελ. 32 έξ. τάς επί τοϋ ζητήματος θέσεις των. 

4 Ώς « μωροτέρους αυτών ό κόσμος ούκ έχει », *Ι. Χατζή Ϊωάννου, σελ. 35. 

Έξεδήλωσε δέ καί πρόθεσιν « ρινοκοπήσαι» αυτούς, αυτόθι, σελ. 31. Αί μεμονωμέναι 

δμως αύται ένέργειαι δεν ήσαν ίκαναί νά μειώσωσι τήν λάμψιν τοϋ ' Αγίου Όρους’ 

διό ό αυτός βασιλεύς εξαντλεί διά τό "Αγιον ’Όρος μέρος τής νομοθετικής του δρα- 

στηριότητος, προσφωνεί δέ τούς 'Αγιορείτας «πατέρες "Αγιοι, οι τό "Αγιον "Ορος 

κατοικοΰντες και τό ήμέτερον φως καί τό άλας ύμεΐς έστε», αυτόθι, σελ. 33. "Αλλά 

καί ό Πατριάρχης Νικόλαος λέγει δτι «έγεμίσθη ή Κωνσταντινούπολης ψευδοησυχα- 

στάς Αγιορειτών, ματαιολόγων καί άπατεώνων και ψευδολόγων» συνεχίζων δέ ούχί 

κολακευτικώς εκφράζεται διά τούς 'Αγιορείτας, αύτόθι, σελ. 28. 
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τού Αγίου "Όρους. Οί δυο λόγοι οΰτοι είναι οί συντελεσταί τής άναπτΰξεως 
τής διοικητικής τού Αγίου "Όρους ανεξαρτησίας (ώς εΐδομεν άνωτ. Γ, I, II). 

Ό αύτοκράτωρ Βασίλειος Α' ό Μαχεδών, παραχωρήσας τήν διοικητι¬ 

κήν τού Άγιου "Όρους ανεξαρτησίαν, καθορίζει καί τήν έκτασιν αυτής διά 
τού προαναφερθέντος (άνωτ. Α.) χρυσοβοΰλλου του ορίζων δτι «... έξασφα- 

λιζόμεθα πάντας από τε στρατηγών βασιλικών ανθρώπων...» Κ Διά τής δια- 

τάξεως ταΰτης ό παραχωρήσας τήν ανεξαρτησίαν τού Αγίου "Όρους βασι¬ 

λεύς καθορίζει δτι αύτη απευθύνεται έναντι τών στρατηγών, ήτοι τών τοπι¬ 

κών διοικητών καί ούχί (&Γ£μΐΗ6Πί:ιΐίΐι α οοπΐταπο) έναντι τού βασιλέως, 

δστις επιφυλάσσει εις εαυτόν τό δικαίωμα οίασδήποτε έπ" αυτού έπεμβάσεως. 

Οϊ μετέπειτα βασιλείς ήκολοΰθησαν τήν χαραχθεΐσαν οδόν. Ούτως 
Αλέξιος Α' δ Κομνηνός, εις πιττάκιόν του παραχωρεί τήν ανεξαρτησίαν είς 
τό "Αγιον Όρος καί ορίζει «... ελεύθερον τοϋτο είναι από πάσης επήρειας, 

αλλά και αυτούς τούς άρχοντας τών επαρχιών μηδεμίαν μετοχήν έχειν έν τφ 

'Αγιω νΟρει...» *, εν ετέρφ δέ πιττακίφ τά αυτά επαναλαμβάνει «... και 
διορίζομεν καί τούς επαρχιών άρχοντας καί πληαιοχώρους, μηδεμίαν κοινω¬ 

νίαν έχέτωσαν οι πολιτικοί άρχοντες έν 'Αγιφ "Ορει...» 8. 

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται δήλον, δτι ή παραχωρηθεΐσα ανεξαρτησία 
άπηυθύνετο μόνον έναντι τών τοπικών περιφερειακών αρχών, αίτινες ούδε- 

μίαν αρμοδιότητα έπεμβάσεως είχον είς τά Άγιορειτικά ζητήματα. *Η άρμο- 

διότης τής έπεμβάσεοις, έπεφυλάχθη εις αυτούς τούς βασιλείς τού Βυζαντίου, 

δικαίωμα δπερ πολλάκις ήσκησαν. 

Ή χρησιμοποίησις βεβαίως τών δρων « ανεξάρτητον » καί « αδέσμευ¬ 

τον » είναι ατυχείς, διότι δέν άποδίδουσι τήν αληθή έ'ννοιαν τής διοικητι¬ 

κής τού Αγίου Όρους ανεξαρτησίας4. Έκ τής γραμματικής ερμηνείας τών 
δρων δέν δυνάμεθα νά άποδώσωμεν πλήρη ανεξαρτησίαν, ήτοι αυτονομίαν 

1 Οί στρατηγοί διώκουν τά κατά τόπους θέματα μέχρι τής εποχής τών Κομνη- 

νών δτε ό τίτλος « στρατηγός » άντικατεστάθη διά τοΰ « δουκός ». Περί τών τίτλων 

καί τής ίεραρχικής τάξεως αυτών βλ. Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Κατεπανίκια τής Μακε¬ 

δονίας, σελ. 1, ίδίςι σημ. 3 καί 4. 

2 Ί. X α τζ η ϊωά ν νο υ, σελ. 27, Ρ 1ι. Μ θ γ ε γ, σελ. 166 έξ., Δ. Πε τρ α- 

κάκος, σελ. 33, σημ. 17, Μ. Γεδεών, σελ. 103 υπό διάφορον διατύπωσιν, ήν βλ. 

είς Ν. ’Α ν τ ο) ν ό π ο υ λ ο ν, σελ. 2ο, σημ. 7. 

3 ’Γ. Χατζή Ϊωάννου, σελ. 31, Ρ Η. Μεγετ, σελ. 172, Δ. Πετρακά- 

κος, σελ. 33, σημ. 17, Μ. Γεδεών, σελ. 105 υπό διάφορον διατύπο^σιν, ήν βλ. 

είς Ν. ’Αντωνόπουλον, σελ. 24, σημ. 1. 

4 "Αλλωστε πάντοτε τούς όρους τούτους συνώδευον επεξηγηματικοί καί ερμη¬ 

νευτικοί διατάξεις, καθορίζουσαι τά περιφερειακά όργανα έναντι τών οποίων τό 

"Αγιον ’Όρος καθίστατο ανεξάρτητον καί αδέσμευτον (λ.χ. «από τών στρατη¬ 

γών βασιλ.ικών άνθρώπων», «από παντοίας έπηρείας η, «από τούς άρχοντας τών 
έπαρχιών η κ.λ,π. ). 
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εις τό "Αγιον νΟρος, διότι ΰπάρχουσι ρητά! διατάξεις άναγνωρίζουσαι την 
επικυριαρχίαν τής Πολιτείας του Βυζαντίου καί βασιλικά! πράξεις έκδηλου- 

σαι ταΰτην. 

IV. Είδικώς παραχωρήσει σαι προνομίαι. 

Ή παραχωρηθεΐσα διοικητική ανεξαρτησία κατά πρώτον συνίστατο 
εις την άναγνώρισιν τοΰ θεσμοΰ τής αύτοδιοικήσεως, την βελτίωσιν και άνά- 

πτυξιν αυτου. Περ! του θεσμοΰ τοΰτου, λόγφ τής σπουδαιότητός του διελά- 

βομεν έν εκτάσει ανωτέρω. Επίσης κατωτέρω (Γ, V) θά έρευνήσωμεν την 
παραχωρηθεΐσαν έναντι τής εκκλησίας ανεξαρτησίαν. 

Έκ τής ερεΰνης των Τυπικών, πλήν τών δυο ανωτέρω κυρίων θεμάτων, 

μόνον δυο ετερα άξια σημειώσεως ΰπάρχουσι: τό τής άπαγορεΰσεως τής 
ενεργού άναμείξεως τών τοπικών αρχών άψ* ενός κα! άφ’ ετέρου τής απαλ¬ 

λαγής τών Αγιορειτών από τάς φορολογικός υποχρεώσεις τών λοιπών υπη¬ 

κόων τής Βασιλευοΰσης. 'Ως δέ, καθώς ανωτέρω (Γ, III) εΐδομεν, ή άπό- 

ςρασις τών Βυζαντινών βασιλέων προς αποκλεισμόν τής περιφερειακής διοι- 

κήσεως εις τάς αναμείξεις της έν Άγίφ ’Όρει έκδηλοΰται πάντοτε σταθερά, 

οΰτω κατηγορηματική είναι ή παραχωρηθεΐσα προνομία τής φορο?νθγικής 
άτελείας, ήν τό πρώτον θεσπίζει Αλέξιος Α' 6 Κομνηνός διά πιττακίου του, 

έχοντος έν προκειμένφ οΰτω «...θεσπίζομεν ούν τοίνυν καί ημείς, είναι τό 
"Αγιον *Ορος ελεύθερον και μηδεμίαν φορολογίαν ή επήρειάν τινα εχειν τούς 

μοναχούς έως τής συντέλειας τον αίωνος...» ι. 'Η φορολογική αΰτη απαλ¬ 

λαγή διετηρήθη καθ’άπαντα τον βίον τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, συνετέ- 

λεσε δέ εις τήν διατήρησιν τής οικονομικής εΰμαρείας τών μονών, ής αποτέ¬ 

λεσμα ΰπήρξεν ή διάσωσις τών πλουσίων κειμηλίων των. 
*Η φορολογική τών μονών απαλλαγή ευεργέτημα συνήθως άπονεμόμε- 

νον κατά τήν ϊδρυσιν εκάστης μονής διά του ιδρυτικοί) τής μονής χρυσό- 

βοΰλλου, περιελάμβανε και τήν έκτος του Άθω Άγιορειτικήν περιουσίαν. 

Άξια προσοχής είναι ή άπαρίθμησις τών παρεχομένων ασυδοσιών, προς 
πρόληψιν καταστρατηγήσεων έκ μέρους τών τοπικών αρχών, ώς λ.χ. τό χρυ- 

σόβουλλον τοΰ βασιλέως Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγου (1294- 1320) έχον έν προ¬ 

κειμένφ οΰτω «...Τοιγαροϋν βούλεται καί διορίζεται ή βασιλεία μου, μάλλον 
δε ευεργετεί καί εκχωρεί καί επιβραβεύει καί παρακελεύεται καί προστάσ- 

σει, ϊνα κατά τήν περίληψιν τών προσόντων αύτοίς Χρυσοβούλλων τον τε 
αύθέντος καί παππού τής βασιλείας μου καί τον 'Αγίου μου αύθέντος καί 
βασιλέως τον πατρός τής βασιλείας μου διαμείνη καί εις τό εξής ή κατ' 
αυτούς τοιαύτη Σεβάσμιο. Μονή καί τά έν αυτή πάντα, χωρία, προάστεια, 

1 Ρ ϊι. Μεγετ, σελ. 172, Ί. X α τ ζ η ΐω ά ν ν ο υ, σελ. 31. 
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άγρίδια, ησυχαστήρια καί μετόχια πόσης βλάβης άθιγή καί μή τοΐς βονλο- 

μένοις απασι εις προτομήν έκκεϊσθαι, μήτε παρά τών ενεργούν των δικαίω τον 
δημοσίου εις τό θέμα Θεσσαλονίκης, ή εις τό θέμα τών Σερρών, μήτε παρά 
τών κατά χώραν Επισκόπων, ή αρχοντικών προσώπων, ή λοιπών άλλων δια- 

σείεσθαι, μήτε τινί απαιτήσει καί συζητήσει κεφαλαίου ή άέρος καθνποβάλλε- 

σθαι, ή έν οίαδήποτε έπηρεία καθέλκεσθαι, άγγαρείας, παραγγαρείας, ζημίας, 
ψωμοζημίας, καστροκτησίας, κατεργοκτησίας, άπλήκτον, μιτάτου, ζευγολο¬ 

γ ίου, προβατοδεκατίον, χοιροεννομίον, δοχής, χαράγματος, άλωπίων, δήμο- 

δέον, πλωΐμων, καμίνων, καύσεως, ξύλο σύρματος καί ετέρων άπασών έπηρειών 
τ<ών τε νυν πολιτευόμενων καί ένεργουμενων καί εις το εξής έπινοηθησομένων 
καί ένεργηθησομένων, μενεΐ καί γάρ έκ πάντων τούτων ανώτερα ή τοιαύτη 
Μονή καί τά υπό τήν κατοχήν καί νομήν αυτής άπαντα...» 

Δευτερευοΰσης σημασίας προνόμιον είναι ή απαλλαγή τών μοναχών 
τής στρατεΰσεως 2, ήτις συνετέλεσεν, άφ’ ενός μέν εις τήν άπρόσκοπτον λει¬ 

τουργίαν τοΰ θεσμού τοΰ Άγιορειτικοΰ μοναχισμοΰ καθ’ άπαντα τον βίον 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, οστις ήτο διαρκής πολεμικός αγών κα! συνε¬ 

χής στράτευσις, άφ’ ετέρου δέ εις τήν πΰκνωσιν τών τάξεων τοΰ μοναχισμού, 

λόγφ τής καταφυγής εις αυτόν προς αποφυγήν τής στρατεΰσεως. 

V. Ή ανεξαρτησία έναντι τής Εκκλησίας. 

Τής παροΰσης παραγράφου άντικείμενον3 θά είναι αί σχέσεις τοΰ 
Αγίου ’Όρους προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην άφ* ενός κα! άφ’ετέρου 
προς τον Επίσκοπον 'Ιερισσοΰ. Τούτο δέ ίνα καταδειχθή ότι παρά τήν 
παραχωρηθεΐσαν διοικητικήν άνεξαριησίαν έναντι τών τοπικών αρχόντων, 

έναντι τής Εκκλησίας δεν ΰπήρχεν ουσιαστική τοιαύτη, αλλά τό Άγιον 
“Όρος ώς θρησκευτικόν κέντρον έτέλει πάντοτε υπό τήν έπιρροήν τών ανώ¬ 

τατων άξιωματοΰχων τής Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας. 

Αι Μονά! τοΰ Αγίου "Ορους, πλήν τής Λαύρας τοΰ Άγιου Αθανα¬ 

σίου, ής ή ϊδρυσις διαφέρει τών λοιπών, ιδρΰοντο πάντοτε διά πατριαρχικού 

1 Ισίδωρος Μοναχός, ένθ’ άνωτ., σελ. 25- 26. Έν τφ κειμένφ δεν ανα¬ 

γράφεται είς ποίαν ίεράν μονήν αφόρα τό χρυσόβουλλον τοϋτο. Ό αυτός συγγραφεύς 

ώς Ιωακείμ Ίβηρίτης (Ή Άγιορειτική Πολιτεία, σελ. 9 ) παραθέτει τό αυτό 

μέρος τοΰ χρυσοβούλλου υπό διάφορον γραφήν πολλών όρων αύτοΰ. 

2 Τοϋτο άπηγόρευεν ό κ. Ζ' Χαλκηδόνος αμητέ έπί στρατέίαν... ερχεσθαι ή τοϋτο 

τολμώντας καί μή μεταμελούμενους... άναθεματίζεσθαι». Βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 

36, σημ. 4. 

3 Ή έξέτασις δμως αύτοΰ είναι στενώς συνυφασμένη μέ τήν διοικητικήν τοΰ 

Αγίου “Ορους ανεξαρτησίαν καί τήν δικαστικήν εξουσίαν, διά τοϋτο καί ή μερική 

έπανεξέτασις θεμάτων τινών άναπόφευκχος. 
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σιγιλλίου1. Τούτφ τφ λόγω καί άπασαι αί ΜοναΙ του 'Αγίου “Ορους κα¬ 

λούνται «Πατριαρχικοί» και « Σταυροπηγιακοί », ως αμέσως εις το κλίμα 
του Πατριαρχείου υπαγόμενοι2. 'Ως εκ τοΰτου τό "Αγιον “Ορος ύπήγετο 
αμέσως εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και ουδέποτε άπετέλεσεν ιδίαν επι¬ 

σκοπήν ή περιφέρειαν έτέρας. Ή υπαγωγή όμως του 'Αγίου Όρους εις τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην δεν διατηρείται συνεχής καί σταθερά κατά τούς 
χρόνους τού Βυζαντίου" προσέτι δεν παρέχει αύτφ πλήρη αυτοτέλειαν έναντι 
των επισκόπων καί δή τού τής 'Ιερισσού. Πλήν τούτων δέ δεν εξασφαλίζει 
τήν μή άνάμειξιν των Βυζαντινών βασιλέων εις έργα καθαρώς εκκλησιαστι¬ 

κής ( διοικητικής- πνευματικής ή δικαστικής) φύσεως. 
Ή δημιουργία βεβαίως ζητημάτων, μάλιστα κατά τήν αρχικήν περίοδον 

εφαρμογής τού θεσμού ήτο αναπόφευκτος3, ίδίςι μετά τού Επισκόπου Πε¬ 

ρισσού, όστις έβλεπε τεμαχιζομένην τήν επισκοπήν του. Αί μετ’ αυτού δέ 
προστριβαί των “Αγιορειτών υπήρξαν ή αιτία των επεμβάσεων των βασιλέων 
καί τής άποψιλώσεως κατά καιρούς τού Πατριάρχου των δικαιωμάτων του. 

Έκ τού καί σήμερον εισέτι διατηρούμενου τίτλου τού Επισκόπου Πε¬ 

ρισσού καί 'Αγίου “Ορους συμπεραίνομεν οτι τό "Αγιον “Ορος κατ’ άρχάς 
ύπήγετο εις τήν δικαιοδοσίαν τού Επισκόπου τούτου. Πότε αρχίζει ή άσκη- 

σις τής εξουσίας τού Επισκόπου Περισσού επί τού 'Αγίου Όρους δεν είναι 
ίστορικώς εξηκριβωμένον 4. Πάντως ο τίτλος φαίνεται δοθείς αύτφ πολύ μετά 

τήν παραχώρησιν των προνομίων5. 

1 Ν. Άντωνόπουλος, σελ. 40. Ή ίδρυσις τής μονής άνευ άδειας τοΰ 

οικείου Επισκόπου άπηγορεΰετο « μηδένα μηδαμού οικοδομεΐν μηδέ σννιστάν μοναστή- 

ριον παρά γνώμην τον τής πόλεως επισκόπου » κ. Δ' Χαλχηδόνος, εις Ράλλη-Πο- 

τ λ ή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων, τ. Β', σελ. 226 καί « μηδενΐ εξεϊναι μονα- 

στήριον οικοδομεΐν άνευ τής τού Επισκόπου γνώμης και βουλής » κ. Α' τής έν Κων- 

στανχινουπόλει Α' - Β', αυτόθι, σελ. 648 έξ.). 'Η άπαξ δμως άνεγερθεΐσα μονή μένει 

ώς τοιαΰτη έν τφ μέλλοντι μή επιτρεπόμενης τής μετατροπής της « τά άπαξ καθιερω- 

θέντα μοναστήρια κατά γνώμην έπισκόπον μένειν εϊς τό διηνεκές μοναστήρια » κ. ΚΔ' 

Χα?..κηδόνος, Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 271. 

2 « Πατριαρχικοί» εκαλούντο ώς ίδρυθεΐσαι διά πατριαρχικών πράξεων. « Σταυ¬ 

ροπηγιακοί » ώς αμέσως εις τό κλίμα τοΰ Πατριαρχείου υπαγόμενοι, τοΰ τοπικώς αρμο¬ 

δίου επισκόπου ούδεμίαν έχοντος διοικητικήν εξουσίαν επ’αυτών, Κατά τήν θεμελίωσιν 

τών μονών αυτών πήγνυται σταυρός ( « Στανοόν έπήξατο» Νεαρά 131, 7) άποστελ- 

λόμενος υπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου. Πρβ?<.. Δ. Πετρακάκον, σελ, 37-38. 

3 Πρβλ. Π. Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο ν, Ή όργάνωσις τοΰ μοναχικού πολιτεύματος, σ. 93. 

4 Ούτος φέρεται λαβών τον τίτλον προ τής καταλύσεως τοΰ θεσμού τοΰ Πρώ¬ 

του, διότι έξ έπισήμων εγγράφων προκύπτει οτι κατείχε τον τίτλον άπό τοΰ έτους 

1300, ώς καταδεικνύει ό X. Κτένας, σελ. 260. 'Ο Μιχ. Γούδας δημοσιεύει 

« άντίγραφον σημειώματος τοΰ Επισκόπου "Ιερισσου και "Αγίου “Όρους Θεοφίλου 

επί κτηματικής διενέξεως τής Μονής Βατοπεδίου πρός τούς κατοίκους τοΰ χωρίου Πε¬ 

ρισσού» τοΰ έτους 1180, ΕΕΒΣ Δ', σελ. 211-215. 

δ Βλ. πλείονα είς X. Κτέναν, σελ. 274. 
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Τήν έπέμβασιν τού Επισκόπου Περισσού όμως ο! 'Αγιορεΐται ούχί 
άρεστώς έβλεπον, τούτφ δέ τφ λόγφ άπό τής πρώτης μοναχικής των ζωής 
προσεπάθησαν νά μειώσωσι καί εξουδετερώσωσι τήν εξουσίαν του. Έπέ- 

τυχον ούτω τήν έκδοσιν αύτοκρατορικού χρυσοβούλλου διά τό "Αγιον “Ορος 
όρίζοντος «...μήτε Πατριάρχου, μήτε Ζακελλίου, μήτε τίνος άλλον προσώ¬ 

που παραδυναστεύοντος... άλλ* είναι αυτήν (τήν Λαύραν) αύτοδέσποτον και 
αύτεξουσιον...» 1. 

Παρά τήν άπαγόρευσιν ταύτην καί τάς κατά καιρούς εκδοθείσας ετέρας 
βασιλικός πράξεις ή επέμβασις τού Επισκόπου Περισσού έξηκολούθησεν, ως 
τούτο προκύπτει εκ τού εν ετει 1368 έκδοθέντος σιγιλλίου τού Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου ρυθμίζοντος τάς αρμοδιότητας τού Επισκό¬ 

που τούτου2. Τό σιγίλλιον παραπέμπον είς τον κ. Η' τής Δ' Οικουμενικής 
Συνόδου αναγνωρίζει τό δικαίωμα έπεμβάσεως τού Επισκόπου Περισσού 
καί 'Αγίου Όρους είς "Αγιον Όρος, ήτοι τής εισόδου είς αυτό, τοΰ φέρειν 
τήν ποιμαντικήν ράβδον καί τής μνημονεύσεως έν ταΐς ίεραΐς άκολουθίαις 

τοΰ ονόματος αυτού3. 

Ή ρύθμισις δμως αύτη ήτο μικρας πνοής. Κατά τό έτος 13934 ο Οι¬ 

κουμενικός Πατριάρχης Αντώνιος Δ' καταργεί τάς άφορώσας είς τά δικαι¬ 

ώματα τού Επισκόπου Περισσού καί 'Αγίου “Ορους διατάξεις τού σιγιλλίου 
τού έτους 1368 καί απαγορεύει παντελώς τήν είσοδον αυτού είς "Αγιον 

"Ορος άνευ άδειας τοΰ Πρώτου5. 

1 Βλ. Ρθ. Μεχετ, σελ. 107, Η. Χατζή ϊωάννου, σελ. 60, Δ. Πετρα- 

κάκον, σελ. 32. 

2 Έδημοσιεύθη είς Σύνταγμα, τ. Ε', σελ. 131- 133 καί είς Π. Ούσπένσκη, 

τ. II, τεύχος I, σελ. 665 -667. 

8 Αφορμήν είς τήν έκδοσιν τοΰ σιγιλλίου εδωκεν ή παρά τοΰ Πρώτου « αρπαγή » 

( κατά τήν χρησιμοποιουμένην ύπό τοΰ σιγιλλίου ορολογίαν ) τοΰ καθίσματος τοΰ Επι¬ 

σκόπου Περισσού, ή απαγόρευαις τής εισόδου αύτοΰ είς “Αγιον "Ορος, ή μή μνημό- 

νευσις τοΰ ονόματος του κ.λπ. Πρβλ. Κ. Β λ ά χ ο ν, σελ. 70, Δ. Πετρακάκον, 

σελ. 43, σημ. 32 καί Ν. Άντωνόπουλον, σελ. 26. 

4 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, σελ. 123 έξ., Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, σελ. 100, Κ. Βλάχος, σελ. 

70-71 καί είς «“Αγιον Παΰλον », τεύχ. 28-29, σελ. 421. 

5 υ. ...Μάλιστα δέ τοΰ κατά καιρούς *Επισκόπου 'Ιερισσον, ώστε μηδεμίαν άδειαν 
έ'χειν αυτόν καν δλως είσέρχεσθαι είς τό "Αγιον νΟρος, δίχα προτροπής καί ένδόσεως 
τοΰ Πρώτου, μηδέ ζητεΐν δλως αρχικόν τι διενεργείν ή Αρχιερατικόν, εί μή παρ' αύτοΰ 
έπιτραπή. Είς τήν αύτοΰ παρά τον Πρώτου εξουσίαν τό παν άνάκειται... ». Μ. Γεδεών, 

σελ. 125, Κ. Βλάχος, σελ. 71. 

*Η διάταξις αυτή τοΰ σιγιλλίου είναι σύμφωνος με τό πιττάκιον τοΰ αύτοκρά- 

τορος Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ « Δέον ονν έστι τόν μάλιστα πλησιάζοντα τφ δρει κατά 
μόνους τούς καιρούς τών συνάξεων προσκαλούμενον παρά τοΰ Πρώτον είσέρχεσθαι» 

Η. Χατζήϊωάννου, σελ. 41. Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 43, σημ. 32 καί 

τό έν σελ. 44 τμήμα. 
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Έκ των ανωτέρω ευκόλως διακριβοι τις δτι μεταξύ τού Επισκόπου 
'Ιερισσού καί “Αγίου "Ορους άφ’ ενός, διεκδικούντος αναγνώρισιν των δι¬ 
καιωμάτων του, καί τού Πρώτου τού “Αγίου "Ορους, εμμένοντος εις την περί 
ανεξαρτησίας έναντι αυτού θέλησίν του, έδημιουργοΰντο προστριβαί, άς οϊ 
κατά καιρούς Βυζαντινοί αύτοκράτορες καί Πατριάρχαι προσεπάθησαν νά 
διασκεδάσωσι*. 

Πλήν τούτων δμως οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες επεχείρησαν νά άπο* 

κλείσωσι καί τον Οικουμενικόν Πατριάρχην από οίασδήποτε επιρροής καί 
εξουσίας του 2 επί τού “Αγίου "Ορους, περιβαλόντες τον Πρώτον δι* εξουσίας 
αποφασιστικής, πλήν ούχί τελεσφόρως. 
Ή επέμβασις τού αύτοκράτορος, ώς μαρτυρούσιν αί πηγαί, πάντοτε 

υπήρξε συμπτωματική. Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες εξ άλλων συνήθως γεγο¬ 

νότων ελάμβανον αφορμήν νά ύπομιμνήσκωσιν εις τάς τοπικάς άρχάς, τον 
Πατριάρχην καί τον Επίσκοπον 'Ιερισσού καί “Αγίου "Ορους την επιθυ¬ 
μίαν των, όπως τό "Αγιον "Ορος παραμείνη μακράν τής επιρροής των. 

Έξ αφορμής των κινδύνων εκ των εϊσελθόντων Βλάχο - ρηγχίνων καί 
Σαγουδάτων κατά τον ια' αιώνα ό Πατριάρχης επενέβη, ό δέ Αλέξιος Α' 
ό Κομνηνός διά πιττακίου του τού γνωρίζει οτι «...ή εντολή σου έξήλειψε τό 
"Αγιον "Ορος μή υποκείμενον τή σή εξουσία...» 3, εν άλλφ δέ πιττακίφ ορίζει 
οτι «...ουδέ Επίσκοπον έθέσπισαν, ούτε μην θεσπίζομεν εις τό "Αγιον "Ορος 
διά τά καί τά καί τάς προλήψεις αυτών καί διά τό μή δεσμεύειν τάς εκκλησίας 
καί εντολάς διδόναι τους πρεσβντέρους καί έπιτιμαν αυτούς, άλλα μίαν κεφα¬ 

λήν καί μίαν δεσποτείαν τον Πρώτον έχειροτονήσαμεν καί ημείς καί εκείνοι. 

Οϊ <5έ καταφρονονντες αυτόν εστωσαν υπό τήν ήμετέραν άγανάκτησιν» 4. 

] Κρίνοντες μετά πάροδον αιώνων τήν διένεξιν Πρώτου καί Επισκόπου Περισ¬ 

σού, τήν εύρίσκομεν αδικαιολόγητον. Ό Πρώτος τοΰ Αγίου “Ορους χειροτονούμενος 
παρά του Οικουμενικού Πατριάρχου έθεωρείτο ώς έχων Επισκόπου αξίωμα καί ώς 
έκ τούτου ό Επίσκοπος Περισσού έδει νά έπεμβαίνη είς τό “Αγιον “Ορος μόνον τή 
αιτήσει τοΰ Πρώτου ή εντολή τοΰ Πατριάρχου. 

2 Καί ή τοιαύτη πρόθεσις των βασιλέων δεν ήτο ορθή, διότι ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης ήτο πνευματικός των Αγιορειτών ηγέτης. 

3 Η. Χατζή ϊωάννου, σελ. 26. Αμφίβολον είναι άν ό βασιλεύς εννοεί μό¬ 

νον τήν διοικητικήν εξουσίαν ή καί τήν πνευματικήν τοιαύτην. Ό Ν. Άντωνό· 

πουλος (σελ. 22) δέχεται δτι τήν πνευματικήν έποπτείαν του Πατριάρχου επί 
τοΰ “Αγίου “Ορους ό βασιλεύς έθεώρησεν αυτονόητον, παραπέμπουν είς Δ. Πετρα- 

κάκον, σελ. 34. Τά υπό τοΰ Πετρακάκου δμως έν σελ. 34 ύποστηριξόμενα, καίτοι 
επί τών πηγών έδραιούμενα, δεν συμφωνοΰσι μετά τών έν σελ. 33, σημ. 17, δπου 
οδτος φέρεται δεχόμενος μεταστροφήν τής τακτικής τοΰ Αλεξίου. Πρβλ. κατ. Γ' VII. 

4 Ί. X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ, σελ. 31. Έκ τής διατάξεως ταύτης συμπεραίνεται δτι 
ό Αλέξιος ήθέλησε νά άποστερήση τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην πάσης επιρροής 
επί τοΰ Αγίου “Ορους. 
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Αί διατάξεις όμως αΰται ήσαν ελαστικής εφαρμογής καί αμφιβόλου νο- 

μιμότητος. Τό "Αγιον "Ορος από τής εις μοναχικόν χώρον δημιουργίας του, 
ύπήγετο πνευματικώς είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, ούδεμία δέ πρόθε- 
σις τών “Αγιορειτών προς πλήρη έκ τοΰ Πατριαρχείου άποδέσμευσίν των 
υπό τών πηγών διεσώθη. "Αρα καθ’ άπασαν τήν βυζαντινήν περίοδον το 
"Αγιον "Ορος ύπήγετο πνευματικώς είς τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπό¬ 
λεως1. Τήν πνευματικήν υποταγήν τού “Αγίου "Ορους άναγνο^ρίζει εμμέ¬ 
σως ό Αλέξιος Κομνηνός, καθορίζων διά νεαράς του «τήν έπιτήρησιν καί 
διόρθωσιν τών ψυχικών σφαλμάτων αναμφίβολον εχειν τόν κατά τήν ημέραν 
ΐΑγιώτατον Πατριάρχην επί τοΐς ελεύθεροις μοναστηρίοις' δίκαιον γάρ κέκτη- 

ται είσέρχεσθαι καί άναψηλαφάν τά ψυχικά σφάλματα καί είς τά κοσμικά καί 
είς τά του δημοσίου μοναστήρια καί απλώς είπεϊν είς τά υπό τήν ενορίαν αύτοϋ 
πάντα καν τε πατριαρχικά ώσι καν τε βασιλικά καί αύτοδέσποτα» 2. 

Δήλον έκ τών ανωτέρω καθίσταται ότι αί βασιλικοί έπιταγαί ήσαν ούχί 
συνεπείς προς έαυτάς, διότι δι* άλλων αποκλείεται οίασδήποτε άναμείξεως ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης καί δι* ετέρων τού παραχωρεΐται δικαίωμα ενερ¬ 

γού δράσεως, έστω καί είς πνευματικά ζητήματα. 

Τό δικαίωμα έπεμβάσεως τού Οικουμενικού Πατριάρχου συνειδητοποιεί 
τό έπί αύτοκράτορος “Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου καί Πατριάρχου Νήφω- 

νος Β' έν έτει 1313 εκδοθέν χρυσόβουλλον, δι* οΰ ό Πρώτος τού “Αγίου 
"Ορους χειροτονείται υποχρεωτικούς υπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου έν 
Κωνσταντινουπόλει. Ούτως ό Οικουμενικός Πατριάρχης απέκτησε καί διοι¬ 

κητικήν δικαιοδοσίαν έν “Αγίφ "Ορει8. 
“Η διοικητική καί πνευματική τού “Αγίου "Ορους υπαγωγή τφ Οικου¬ 

μενικοί) Πατριάρχη, ώς καί τφ Έπισκόπφ 'Ιερισσού καί “Αγίου "Ορους κατά 
τούς χρόνους τού Βυζαντίου, άπετέλεσεν άντικείμενον διενέξεως, ίδιο: μεταξύ 

1 Διαφέρει βεβαίως ή πνευματική τής διοικητικής υποταγής. Πάντως μή ύπαρ- 

χούσης διακρίσεως εξουσιών υπό τήν σημερινήν έννοιαν, ή διοικητική καί δικαστική 
εξουσία έπί βυζαντινών ήσκεΐτο συνήθως διά τών αυτών οργάνων, έν Άγίφ “Ορει 
δέ μετ’ αυτών καί ή πνευματική υπό τοΰ Πατριάρχου, Επισκόπου Περισσού καί 
Αγίου Όρους καί τοΰ Πρώτου. 

2 Δ. Πετρακάκου, σελ. 34. Ό Ν. Άντωνόπουλος (σελ. 25 ) δέχεται 
οτι τό Άγιον Όρος έπί Αλεξίου Κομνηνοΰ δεν ύπήγετο εις τήν εξουσίαν του Επι¬ 

σκόπου Περισσού, άλλ* είς τήν τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου. Τούτο όρθώς, καίτοι 
ύπάρχουσιν αντίθετοι, ώς ειδομεν, διατάξεις έλαστικώς άν μή ουδόλως εφαρμόζομε ναι. 

3 Ό Ν. Άντωνόπουλος δέχεται οτι ό Οικουμενικός Πατριάρχης διώριζε 
καί τόν Ηγούμενον τής Μονής Μεγίστης Λαύρας παραπέμπουν εις X. Κτέναν, σελ. 

207, ένφ τό ορθόν είναι δτι δ Πατριάρχης χειροτονεί από τής ισχύος του Γ' 
Τυπικοί τόν Ηγούμενον τής μονής ταύτης (« ...καί αυτός ( ό Πρώτος ) τούς Ηγου¬ 

μένους τών μοναστηρίων χειροτονείτο) <5ίχα τής Λαύρας, οντος γάρ χειροτονείται υπό 
του Πατριάρχου... » ’Ι. X α τ ξ η ϊ ω ά ν ν ο υ, σελ. 44 ). 
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των 'Αγιορειτών συγγραφέων, των μέν υποστηριζόντων τελείαν υπαγωγήν1, 

των δέ πλήρη ανεξαρτησίαν8. Καίτοι δ χώρος δεν επιτρέπει την ενέργειαν 
κριτικής επί των διϊσταμένων γνωμών, εν τοΰτοις ΰποχρεωτικώς λαμβάνον 
τες θέσιν δεχόμεθα δτι ή επί του 'Αγίου ’Όρους εξουσία του Επισκόπου 
Περισσού ήτο ρευστή καί περιοδικής ισχύος, εν Αγίφ Ορει δέ ουδέποτε 
αρεστή, ενφ τουναντίον ή πνευματική καί διοικητική τφ Οίκουμενικφ Πα¬ 

τριάρχη υπαγωγή διετηρήθη από τής πρώτης έμφανίσεως των μοναχών 
μέχρι τής καταλΰσεως τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας8. Καί είναι μέν γεγο¬ 

νός ότι α! σχέσεις αυται δεν παρέμειναν καθ’ άπαντα τον χρόνον τούτον 
σταθεραί καί ομοιόμορφοι, άλλα μετεβάλλοντο κατα τας διαθέσεις κυρίως 
τοΰ αυτοκράτορος, πλήν αΐ εκάστοτε μεταβολαι απευθύνονται εις τον βαθμόν 

καί τήν εκτασιν των σχέσεων καί ούχί εις τήν μορφήν αυτών. 

VI. Τά όργανα τής αύτοδιοικήσεως. 

Οι το πρώτον παρά τάν Άκάνθιον ισθμόν (£.ερξου) εγκατασταθεντες 

μοναχοί ίδρυσαν, ώς γνωστόν, τήν μονήν Κολοβού, λαβούσαν τό ονομα του 
ίδρυτοΰ αυτής μονάχου Ίωάννου Κολοβού4. Έν τή μονή δεν εγκατεβίωσαν 
άπαντες οί εκεί ζώντες μοναχοί, άλλ* οί πλεΐστοι τούτων εΐσήλθον ενδότερον 
καί δή εις άπαντα τόν χώρον τοΰ 'Αγίου Ορους5. Ο άνευ οργανώσεως 
δμως πλάνης βίος αύτών εδημιούργησε τήν ανάγκην άναδείξεως οργάνου 
διοικοΰντος αυτούς. Οΰτω συναθροισθέντες άπαντες εις χώρον τινα παρά τόν 
ισθμόν τού Ξέρξου προέβησαν κατά τό πρότυπον των έν Αΐγύπτφ καί Πα¬ 

λαιστίνη όμοιων των εις τήν εκλογήν άρχοντος, δν άπεκάλεσαν « Πρώτον » 6. 

ι X. Κτένας, σελ. 274* πρβλ. καί Κ. Βλάχον, σελ. 95. 

2 Δ. Πετρακάκος, σελ. 32 (τά Τυπικά τοΰ Αγίου “Ορους έξεδόθησαν καί 

έκράτησαν άνευ οίασδήποτε μεσολαβησεως της Εκκλησίας ). 
3 Μετά δέ τήν πτώσιν τής Βασιλευούσης έξεδηλώθη πλέον ζωηρά καί μεστή 

ενδιαφέροντος ( κατ. Γ' VII). 
4 Φιλαρέτου Βαφείδου, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, τ. II, σελ. 84’ πρβλ. 

X. Κτέναν, σελ. 233. 
5 Ή υπό τοΰ Κ. Βλάχου (σελ. 17) ΰποστηριζομένη γνώμη, δτι δεν ήδύναντο 

νά έγκατασταθώσιν εις τά παράλια, διότι ταΰτα ελυμαίνοντο πειραταί, ήν αποδέχεται 

καί δ X. Κ τ ε ν δ ς (σελ. 233 · 234), δεν είναι απολύτως ορθή, διότι καίτοι τά παράλια 

έμαστίζοντο υπό των πειρατών μέχρι των τελευταίων αιώνων, τοΰτο δεν ήμπόδισε την 

άνάπτυξιν των παραλίων μεγάλων Μονών. Ό X. Κτένας (σελ. 235) καίτοι δεχό¬ 

μενος τήν υπό τοΰ Νικηφόρου Φωκά έξόντωσιν τής πειρατείας, αναφέρει ( σελ. 215 ) 

έπιδρομάς των Καταλανών τόν ιδ' αί. καί (σελ. 268) έρήμωσιν των παραθαλασσίων 

Μονών υπό τών ληστοπειρατών. Είναι γεγονός ότι αί έπιδρομαί των πειρατών ησαν 

συχνότατοι Ιπί τών ήμερων τοΰ Βυζαντίου. 

6 Τό Ιστορικόν τής προελεύσεως τοΰ Πρώτου καί τής Καθέδρας τών Γερόντων 

βλ. παρά Γ. Σμυρνάκχι, σελ. 19, 20, 24 καί 26, περί τής θέσεως, δράσεως καί 

Ή διοικητική ανεξαρτησία τοΰ Αγίου “Ορους επί Βυζαντινών 

*0 Πρώτος μετά τών γερόντων τών τότε μοναχικών οικιών (κελλίων ή 
καλυβών) άπετέλεσαν τήν « Καθέδραν τών Γερόντων» *, ητις αργοτερον απε- 

κλήθη « Μεγάλη Μέση » ή « Μέση », ώς θέλομεν ίδει. 

τών εξουσιών αυτού, σελ. 30, 40, 41, 42, 46, 265, 294, 310, 311, 312, 328 καί 700. 

•Ο χρόνος καί ό τόπος τής άρχικής έδρας τοΰ Πρώτου δεν προκύπτει εκ τών πηγών. 

*Η παράδοσις ανάγει τόν χρόνον εις τόν δ' αί·, τήν έδραν δέ θελει διαρκώς εναλλασ- 

σομένην. Πρβλ. Σ- Παπαδάτον, σελ. 13, σημ. I. 

1 "Απαντες σχεδόν οί συγγραφείς φέρουσι τήν Καθέδραν τών Γερόντων, ως τόν 

τόπον όπου αύτη συνήρχετο. Ούτως, δ X. Κτένας, σελ. 235 (προέβησαν λοιπον 

εις τήν ΐδρυαιν (κοινοτικού κέντρου) εν τινι άγνώστφ ημΐν μέρει... δπερ εκληθη * Γε¬ 

ρόντων Καθέδρα * ), ό Ν. Άντωνόπουλος, σελ. 32 ( τό διοικητικόν κέντρον τών 

Αγιορειτών όνομαζόμενον < Καθέδρα τών Γερόντων » ) καί ο Γ. Σμύρνα κ η ς, σελ. 

291. Επίσης δέχονται δτι ή Καθέδρα τών Γερόντων αργοτερον μετωνομάσθη εις 

Μεγάλην Μέσην ή Μέσην έκ τοΰ τόπου τής έδρας αυτής. *Η γνώμη αυτή δεν είναι 

ορθή, διότι ή « Καθέδρα τών Γερόντων » ή « Μεγάλη Μέση » ή « Μέση » είναι τά 

εκάστοτε διοικητικά όργανα τοΰ Άγιου “Ορους καί ουχι ο τοπος εδρεύσεως αυτών. 

Ό X. Κτένας (τοΰτον ακολουθεί καί ό Ν. Άντωνόπουλος, σελ. 32) συγχέουν 

τάς έννοιας αναφέρει ( σελ. 236, ίπ ίϊιιε), οτι η « Μέση * μετωνομάσθη δια τοΰ Α 

Τυπικοΰ « Καρυαί », ένφ ολίγον άναιτέρω αναφέρει δτι ή « Μέση » άντικατεστάθη διά 

τοΰ ονόματος « Σύναξις >, * προς δ ήδη ταυτίζεται το ονομα Κοινότης ». Εκ τής αλλη¬ 

λουχίας τών συλλογισμών τού X. Κτενά, τοΰ είδικώς επί τοΰ θέματος μονογραφη- 

σαντος, έξάγονται δύο συμπεράσματα : πρώτον δτι ή « Καθέδρα τών Γερόντων * είναι 

ή σημερινή μοναχική κώμη * Καρυαι » και δεύτερον, οτι η * Καθέδρα των Γερόν¬ 

των » είναι ή σημερινή « "Ιερά Κοινότης ». Τό δεύτερον είναι αληθές* τό πρώτον συμ¬ 

πέρασμα μαρτυρεί τήν προχειρότητα τοΰ χειρισμοΰ τοΰ θέματος, τό άμέθοδον καί 

τήν έλλετψιν κριτικής βασάνου. 

Τό δτι ή « Καθέδρα τών Γερόντων » καί ή μετέπειτα « Μεγάλη Μέση » ή « Μέση » 

είναι δργανον δέχεται ό αυτός συγγραφεύς (σελ. 249, στ. 18-20) άποκαλών αυτήν 

« Σωματεΐον ». Άλλιοστε καί διά τών φράσεων « ...άλλ* η «Μέση», εξετασασα επι- 

τοπίως δι* άπεσταλμένων μελών αυτής» (σελ. 251), « ...άνηνέχθη εις την «Μέσην». 

Αυτή δι* έπιτοπίου εξετάσεως... » (σελ. 258), προκύπτει δτι πρόκειται οργανον καί 

ούχί έδρα οργάνου. “Ισως έκ τής διατυπώσεως τοΰ Α' Τυπικού « ...τούτους εξελαύ- 

νειν τής μέσης... » καί « εί δέ τι και έξω τής μέσης συμβαιη.·. » ( I. Χατζηίωάν 

νου, σελ. 11 ), δικαιολογηΟή πως ή άνωτέρο) γνώμη, πλήν φρονοϋμεν δτι ή διατύ- 

πωσις τού κειμένου δεν είναι ακριβής. 

Ό Κ. Βλάχος (σελ. 142, σημ. 2) δέχεται δτι ή νυν Ιερά Κοινότης ήτο ή 

παλαιά Σύναξις τών * Ηγουμένων καί Προεστώτων, λεγει δε επιγραμματικώς « χάριν 

περιέργειας σημειοϋμεν αΰθις, ότι κατά τόν θ' αί. έλέγετο Γερόντων Καθέδρα κατά 

τόν ι' Μέση, άπό δέ τής άλώσεως Μεγάλη Μέση », ενφ εν σελ. 19 καί 152 αποκαλεΐ 

τήν Καθέδραν τών Γερόντων « Κοινοτικόν Κέντρον » ( χρησιμοποιεί (σελ. 152 ) τόν δρον 

« ήθικόν πρόσωπον τού κοινοτικού κέντρου», τόν ακολουθεί δε καί ο X. Κτένας 

( σελ. 236 ). Ό όρος ούτος είναι κενός περιεχομένου ). *0 αυτός συγγραφεύς εις ανωνύ¬ 

μους μετά τόν θάνατόν του δημοσιευομένην μελέτην υπό τον τίτλον « Χωρογραφική καί 

τοπογραφική ιστορία του Αγίου “Ορους “Αθω », περ. «Άγιος Παύλος δ Ξηροποταμί- 

της *, τεύχ. 3 - 4, σελ. 35, αναγνωρίζει, απολύτως όρθώς, τήν « Καθέδραν τών Γερόν¬ 

των » ώς « είδος όμοοπόνδου συμβουλίου κανονίζοντος τάς κοινός αυτών υποθέσεις». 
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Ό Πρώτος του Αγίου “Ορους είχεν έν πρώτοις διοικητικήν έπί των 
μοναχών εξουσίαν. Αυτφ άνετέθη ή τήρησις τής πειθαρχίας καί τάξεως 
έν 'Αγίψ ’Όρει, ή καθοδήγησις των μοναχών, ή επίβλεψις τής τακτικής 
έκτελέσεως τών μοναχικών των καθηκόντων, ή πρόληψις ερίδων και σκαν¬ 

δάλων *. 
'Ως πρόεδρος τής Καθέδρας τών Γερόντων συνεκάλει κατά την απόλυ¬ 

τον κρίσιν του 1 2 3 τά μέλη αυτής εις κοινάς συνεδρίας, δπου συνεζητοΰντο αί 
μή παρ* αυτού δυνάμεναι νά έπιλυθώσιν υποθέσεις Ο Πρώτος προιστατο 
καί προεπορεύετο (Πρωτοκαθεδρία) πάντων τών μοναχών4. Μετά τής Συνά- 

ξεως τών Γερόντων καί τών Ηγουμένων κατόπιν ο Πρώτος ησκει την 
διοίκησιν του 'Αγίου “Ορους, έρρΰθμιζε τας οριακας διαψορας καί εξελεγε 

τον « Οίκονόμον » 5. 
Ή θέσις του Πρώτου ήδραιώθη μετά την έκδοσιν του Α' Τυπικοί, 

δΓ ου συν τοίς άλλοις ώρίζετο δτι ό Πρώτος ηγείται τής Συνάξεως καί 
είσηγεΐται τά προς συζήτησιν θέματα6. Αι παραχωρηθεΐσαι όμως αυτφ 
εξουσίαι ήσαν έλάχισται, διότι κατά την σύνταξιν τού Τυπικοί έπρυτά- 

νευσε τό πνεύμα τών ύποβλεπόντων τον θεσμόν του Πρώτου Ηγουμέ¬ 

νων. Του άφηρέθη τό δικαίωμα του άποφασίζειν άνευ τής συνελευσεως 
τών Ηγουμένων καί του έπιλΰειν διαφοράς, τουτου παραχωρηθέντος εις 
τον Οίκονόμον τής Μεγάλης Μέσης και τους υπ αυτόν τρεις η τεσσαρας 
Ηγουμένους7. Ούτος βλέπων την άποψίλωσιν εκ τών δικαιωμάτων του, 

εσκέφθη την πύκνωσιν τής πολίχνης τών Καρύων, εις ήν ησκει απόλυτόν 
εξουσίαν. Έκτοτε ό Πρώτος θεωρείται ό ηγέτης τών Κελλιωτών μοναχών8. 

Έπί βασιλέως *Αλεξίου Α' του Κομνηνού ό Πρώτος ανακτά σχεδόν 
πλήρως την παλαιάν του αΐγλην διά τής άπαγορεύσεως άσκησεως εξουσίας εν 
'Αγίφ ’Όρει παντός Επισκόπου καί τής άναγνωρίσεως του Πρώτου ώς 
« Κεφαλής» αυτού. Έπί τής βασιλείας του τό "Αγιον "Όρος δεν ύπήγετο 

1 X. Κτένας, σελ. 234. 

3 Έκ τών πηγών δεν προκύπτει πότε, πώς καί διά τίνας υποθέσεις ο Πρώτος 

συγκαλεϊ την Καθέδραν τών Γερόντων. 

3 X. Κ τ ε ν ά ς, σελ. 234. Τοΰτο δέ « έπί λυσιτελείς του κοινού η Ί. X α τ ζ η ϊ ω ά ν- 

νου, σελ. 7. 

4 X. Κτένας, σελ. 234. 

δΝ. Άντωνόπουλος, σελ. 34. 

6 Βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 13, ιδίφ τάς σημειώσεις 4-7. 

7 «...μήτε δε πάλιν τον Πρώτον εχειν επ’ εξουσίας ανεν συνελευσεως τών Ηγου¬ 

μένων τον “Ορους βουλής τε καί γνώμης αυτών ποιεϊν τι τών μή άρεσκόντων αντοϊς, 

εί και μάλιστα έπί λνσ ιτελεία τον κοινοΰ είτε τίνος άλλου είδικοϋ προσώπου τδ γενό- 

μενον δόξειεν... » Α' Τυπικόν, Ί. Χατζή ϊιοάννου, σελ. 7. 

8 Βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 14, σημ. Β. 
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εις επισκοπήν τινα, του Πρώτου δυναμένου νά έπιτρέπη τήν είσοδον εις μέλ¬ 

λοντα νά ενεργήση χειροτονίας Επίσκοπον 
Διά του Β' Τυπικού (1046) ό Πρώτος δικαιούται νά προσέρχηται είς 

τήν Σύναξιν μετά τριών υπουργών έκ τής μονής τής μετάνοιας του 2 καί νά 
έπιλύπ «μικράζ και εντελείς» διαφοράς, πάντοτε όμως από κοινού μετά πεντε 
ή δέκα Ηγουμένων8· Επίσης διετήρησε τό δικαίωμα τής Πρωτοκαθεδρίας4. 

Ό Πρώτος διά χρυσοβούλλου τού Ανδρονίκου τού έτους 1313 χειρο¬ 

τονείται υπό τού Οικουμενικού ΓΙατριάρχου5, διά σιγιλλίου δέ τού Πα- 

τριάρχου Φιλοθέου τού έτους 1368 αναγνωρίζεται ως θρησκευτικός καί πολι¬ 

τικός ηγέτης τού 'Αγίου “Ορους6, τούτο δέ επαναλαμβάνει δ Πατριάρχης 

Αντώνιος Δ' διά σιγιλλίου του τού έτους 13937. 

1 « Άλλ' ούδε επίσκοπον έθέσπισαν... αλλά μίαν κεφαλήν καί μίαν δεσποτείαν τον 

πρώτον έχειροτονήσαμεν καί ημείς και εκείνοι » Ί. Χατζηίωάννου, σελ. 31. 

«Άναγκαϊόν έστιν ίνα ή ελευθερία τον “Ορους φυλαχθή καί μηδέποτε ύπό ενορίαν 

μητροπολίτου ή επισκόπου γένηται. Και πάλιν άναγκαϊόν ϊνα δι ενός επισκόπου αί χει- 

ροτονίαι τών ιερέων και διακόνων γίνωνται. Δέον ονν έατι τον μάλιστα πλησιάζοντα τω 

*Ορει κατά μόνους τούς καιρούς τών συνάξεων προσκαλονμενον παρά τον Πρώτου, είσέρ- 

χεσθαι και τελειονν κανονικώς τούς τε ιερείς καί διακόνους προσαγομένους παρά τον 

πρώτον » αυτόθι, σελ. 41. Διά τήν έπί Αλεξίου Κομνημοϋ θέσιν τοϋ Πρώτου βλ. 

καί τήν μελέτην του V. Ο τιιπι ε 1, Εεδ Ργο105 άβ Ια δαίπΐε * ΜοσΙα^ηβ άο ΓΑΚΙοδ 

50115 ΑΙεχίδ Ι«“ Οοαιηέηε εί 1ε ΡαίτϊαΓοΙιβ Νίεοΐαε III ΟταηιιιιαΗοοδ, ΚΕΒ V 

{ 1947 ), σελ. 206 έξ. # , 
2 « ...τον μέν κατά καιρούς Πρώτον μετά τριών υπουργών παραγίνεσθαι... » I. 

Χατζή ϊωάννου, σελ. 21. Ή προέλευσις τών τριών υπουργών εκ τής μονής τής 

μετανοίας τοϋ Πρώτου δεν προκύπτει έκ τών πηγών, εξάγεται όμως έκ τοΰ όλου πνεύ¬ 

ματος τής μοναχικής όργανώσεως. Δεν είναι γνωστόν εάν οί τρεις υπουργοί τοϋ Πρώ¬ 

του είχον αποφασιστικήν αύτοτελή ψήφον, πάντως δέον νά δεχθώμεν τοΰτο, διότι τό 

έναντίον ουδόλως προάγει τήν θέσιν τοΰ Προίτου. 

3 α ΕΙ δέ τινες μικράς τινας καί εντελείς υποθέσεις ε χαίτες τω Πρώτφ προσέλ- 

θωσιν, ϊνα συμπαραλαμβάνη ό τοιοΰτος πέντε ή καί δέκα Ηγουμένους καί μετά τούτων 

άπέρχηται καί τήν τών εσφαλμένων ποιήται διόρθωσιν...» Ί. Χατζηίωάννου, 

σελ. 21-22. 
4 « ...αύτον τε τοΰ Πρώτου προκαθεζομένου... » Ί. Χατζηίωάννου, σελ. 21. 

δ « ,.,ό κατά καιρούς ευρισκόμενος Πρώτος έν τω δηλωθέντι Άγίω νΟρει υπό τής 

Πατριαρχικής μεγάλης πνευματικής ήγεμονίας τήν σφραγίδα καί τό εύλογον λαμβά- 

νων... » Ί. Χατζηίωάννου, σελ. 4. Ούτως ό Πρώτος άπέκτησεν επισκοπικήν εξου¬ 

σίαν, ήτις τω προσέδωκε μέρος τής παλαιάς αύτοΰ αίγλης καί επιρροής, έκλήθη μάλι¬ 

στα καί είς τήν στέψιν τοϋ Σέρβου Ήγεμόνος Στεφάνου Δουσάν έν Σκοπίοις γενομέ- 

νην την 16^ιν Απριλίου 1346, βλ. Χρυσοστόμου Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Αί ορθό¬ 

δοξοι Έκκλησίαι Σέρβική καί Ρουμανική κατά τό ιστορικόν αύτών παρελθόν καί την 

νέαν συγκρότησιν, Ιερουσαλήμ 1923, σελ. 551. Πρβλ. καί X. Κτέναν, σελ. 245 ως 

καί Βασίλιεφ, ένθ* άνωτ., σελ. 768 καί ίδίςι 769 καί 770. 

6 Σύνταγμα, τ. Ε', σελ. 132. 

7 Βλ. τοΰτο εις Κ. Β λ ά χ ο ν, σελ. 69 έξ. Πρβλ. άνωτ. Γ’, V. 
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Διά του Γ' Τυπικοί (1394) εδρεοΰται ή θέσις αύτοΰ και καθορίζεται 
δτι «χρή σέβεσθαι και τιμάν τον Πρώτον ώς αυτόν τον ουράνιον πατέρα...» Χ. 

Ωσαύτως τφ έδόθη ή εξουσία φορολογίας των μονών κατά τήν δΰναμιν 
έκάστης2. Επίσης άπηγορεύθη εις τον Επίσκοπον Ιερισσοΰ και Αγιου 
"Ορους νά εΐσέρχηται εις "Αγιον “Όρος άνευ άδειας του Πρώτου 9. Μετ' ολί¬ 

γον δμως ή αίγλη του εξέλιπεν είς βαθμόν τοιοΰτον, ώστε νά καταστή απλούς 
τιτλοφόρος, μετά δέ τό έτος 1574 φέρεται άπολέσας πάσαν εξουσίαν4, ην 
εκτήσατο ή « Τερά Κοινότης ». Διατηρηθείς δμως επί μακρόν ως δ άνευ 
εξουσίας πρόεδρος τής Ίεράς Συνάξεως, εξειλίχθη είς τον σημερινόν άνευ 
■ψήφου πρόεδρον τής Ίεράς Κοινότητος (Πρωτεπιστάτην), τής Διπλής 

εκτάκτου Συνάξεως καί τής 'Ιεράς Επιστασίας. 
"Ετερον μετά τον Πρώτον όργανον ήτο ή « Σΰναξις των Γερόντων » 

κατ' άρχάς καί των Ηγουμένων άργότερον. Ήτο ή προμνημονευθεΐσα 
« Καθέδρα των Γερόντων » ήτις διά πρώτην φοράν άπαντα είς τό χρυσό- 

βουλλον του Λέοντος Τ' του Σοφού του έτους 911 ώς «Γερόντων ’Αρχαία 
Καθέδρα» 6. Ή Καθέδρα των Γερόντων άργότερον λόγφ τής εν Καρυαις 

έδρας της μετωνομάσθη εις « Μέσην » ή « Με γαλήν Μέσην άργοτερον δε 
άπαντά καί ώς « Κοινότης » 6. Ή Συναξις ήσκει άπάσας τάς άρμοδιότητας 
αυτής μετά του Πρώτου 7, ή μόνη δέ αυτοτελής αυτής εξουσία ήτο ή εκλογή 
παρ' αυτής αύτοΰ τούτου του Πρώτου, είς ήν προέβαινεν άμα τή χηρευσει 

τής θέσεως αυτοΰ8. 

1 *Σ. Χατζηΐωάννου, σελ. 44. Τήν ηθικήν ταύτην άνύψωσιν τοϋ Πρώτου 

μόνον λόγοι σκοπιμότητος δικαιολογοΰσι. 

2 « ..“Εχειν καί έξουσίαν καί λαμβάνειν ό Πρώτος παρ' εκάατου μοναστηριού νπό 

μεν τών μεγάλων τον μήνα μουζούρια δύο σίτον η άλεύρου δυο και κριθοϋ έν, ήτοι μου~ 

ζούρια τρία, νπό δέ τών έλάσσω μονών δύο μουζούρια τον μήνα οσπριον και άλλας 

χρείας κατά τήν έκάστου δύναμιν... » Ί. Χατζηΐωάννου, σελ. 44. 

3 Κατά τό Τυπικόν « ...μήτε τον πατριάρχου έξαρχον μήτε άλλον τίνος έξουσίαν 

έχειν είς τό "Αγιον “Ορος άνευ έρωτήσεως τον Πρώτου και θελήματος...» Ί. X α τ ζ η ΐ ω ά ν- 

νου, σελ. 44, « ...δίχα προτροπής καί ένδόσεως τού Πρώτον », σιγίλλιον Πατριάρχου 

Αντωνίου Δ' έτους 1393, είς Κ. Βλάχον, σελ. 71 εξ. 
4 Τό έτος 1574 υπογράφει τό υπό τοΰ Πατριάρχου 'Ιερεμίου Β' έκδοθέν Ε' Τυ¬ 

πικόν. Πρβλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 15, σημ. 5. 

5 Πρβλ. Κ. Βλάχον, σελ. 23 καί X. Κτέναν, σελ. 235. 

6 Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 48 εξ. καί X. Κτέναν, σελ. 249. 

7 Δεν έλλείπουσιν αί περιπτοόσεις καθ’ άς τής Συνάξεοις προήδρευεν ο Επίσκο¬ 

πος Ιερισσοΰ καί Αγίου "Ορους. Βλ. X. Κτέναν, σελ. 243, σημ. 1, 261 και 274. 

8 Είρήσθω δτι ό Πρώτος ήτο ισόβιος καί ή θέσις αύτοΰ έχήρευε μόνον διά τοϋ 

θανάτου του, διά παύσεως ή παραιτήσεώς του. 5Εκ τών πηγών δεν προκύπτει σαφώς 

ποιος (Οικουμενικός Πατριάρχης ή Συναξις) έπαυε τον Πρώτον. Έκ τής έν τφ Γ 

Τυπικφ διατάξεως « Ό Πρώτος εάν... παρά τοϋ Πατριάρχου έκβληθή ώς ον άρμό- 

ζων...» ( Ί. Χατζηΐωάννου, σελ. 45), πιστεύεται ότι τό δικαίωμα τοϋτο είχε 

μόνον ό Πατριάρχης. 

Ή διοικητική ανεξαρτησία τοΰ Αγίου "Ορους επί Βυζαντινών 457 

Πλήν τών οργάνων τούτων έτερον όργανον ήτο δ « Οικονόμος ».Εμφα¬ 

νίζεται από τής συντάξεως τοΰ Α' Τυπικοΰ καί εκλέγεται υπό τής Συνάξεως 
( Πρώτου καί Ηγουμένων) επί ενιαυσάρ θητείρ: άρχομένη από τής 15^ 

Αύγουστου, είς τό τέλος τής δποίας ελογοδότει, ή δέ Συναξις άπεφαίνετο 
επί τής άνανεώσεως τής θητείας αύτοΰ ή τής άντικαταστάσεώς του 'Η 
βαθμολογική αύτοΰ θέσις εύρίσκετο μεταξύ τοΰ Πρώτου καί τής Συνάξεως 
τών Ηγουμένων2. "Εργον του ήτο δ διακανονισμός τών άνακυπτουσών 

φιλονικιών, ή πρόληψις καί ή περιστολή τών σκανδάλων μεταξύ τών μελών 
τής Συνάξεως8, εύθυνομένου κατ'ίσον λόγον διά τήν μή έπιτήρησιν παντός 
πταίσαντος 4, καί ή εκτός τής έδρας του ακόμη επίλυσις παντός ζητήματος, 

έπιλαμβανομένου όμως αύτοΰ μετά τριών ή τεσσάρων Ηγουμένων5. 

VII. Ή άσκησις τής δικαστικής εξουσίας· 

Κατά τό κανονικόν δίκαιον τής Ανατολικής Όρθοδόξου Εκκλησίας 
άπασαι αί μεταξύ τών κληρικών άνακύπτουσαι διαφοραί ύπήχθησαν είς τήν 
κρίσιν τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων6. Ή προσφυγή τών κληρικών εις 

1 <( Περί τής προβολής τοΰ Οικονόμου έντελλώμεθα, ϊνα κατά τήν σεβάσμιον (εορ¬ 

τήν) τής Κοιμήσεως τής 'Υπεραγίας Θεοτόκον περί τήν σύναξιν, οτε καί τόν λόγον 

οφείλει ποιήσαι τής έγχειρισθείσης αύτω οικονομίας είμέν καλώς διατιθέμενος ενρίσκεται 

περί αυτήν και εϊγε αρέσκονται οτε Πρώτος καί οι Ηγούμενοι είς αυτόν, μενέτω έν 

τή διακονία, αύτοΰ ανενόχλητος, ειδεμή άρέσκονται, έξεονν αυτόν τής τοιαύτης εγχειρή¬ 

σεων καί άλλον προβάλλεσθαι σνγχωροϋμεν» "I. Χατζηΐωάννου, σελ. 12. 

2 Τοΰτο δείκνυαιν ή άρμοδιότης έπιλύσειος διαφοράς μετά τριών ή τεσσάριον 

Ηγουμένων, ών προϊστατο. 

3 « Τφ τήν τής μέσης έπιστασίαν έγκεχειρισμένω οίκονόμφ διεντελλόμεθα τό έχειν 

επ' άδειας, εΐγε άρα εφευρίσκει τινάς σκάνδαλα και φιλ.ονεικίας διεγείροντας, τούτους 

έξελαύνειν τής μέσης ». Ί. Χατζηΐωάννου, σελ. 11. Ενταύθα σημειοΰμεν, ότι έκ 

τής φραστικής διατυπόίσεως « τω τήν τής μέσης έπιστασίαν » δύο έκδοχαί γεννώνται. 

”Η δηλαδή εννοεί τήν Μέσην ώς τόπον ή ταύτην ώς όργανον. Αποδεχόμενοι τήν δεύ¬ 

τερον, έπανερχόμεθα εις τήν έκτεθεΐσαν ήδη γνώμην μας. Τήν αύτήν λύσιν δίδει ό 

Ν. Άντωνόπουλος (σελ. 36) δεχόμενος ότι ό Οικονόμος διακανονίζει * φιλο- 

νεικίας άνακυπτούσας είς τήν Σύναξιν » ασφαλώς αποδεχόμενος την Μεσην ως όργα¬ 

νον, παρά τήν έν σελ. 32 διάφορον γνώμην του. Έάν ώς Μέσην έννοή τό Τυπικόν 

τόν τόπον, ή λέξις Συναξις δέν έχει θέσιν. 

4 « ...και γάρ είτε παρ' αυτών συμβαίη ζιζάνιον γίνεσθαι και μή τήν προσήκουσαν 

διόρθωσιν παρά τοΰ Οικονόμου δέξηται, ή αίτια είς αύτον διαβήσεται...» Ί. X α τ ζ η ΐ ω ά ν- 

ν ο υ, σελ- 11. 
5 « ΕΙ δέ τι καί έξω τής μέσης συμβαίη σκάνδαλον... όφείλειν τόν οίκονόμον προ- 

τρεπόμεθα συμπαραλαμβάνειν μεθ' έαντον τρεις ή καί τέσσαρας Ηγουμένους... » I. 

Χατζηΐωάννου, σελ. 11. 

6 Καί αί έγκληματικαί τών κληρικών πράξεις ύπήχθησαν είς τήν αρμοδιότητα 

τοΰ επισκοπικού δικαστηρίου. Βλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 53. 
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τά πολιτικά δικαστήρια άπηγορεύετο έπί ποινήι. Τό δτι δέ μεταξύ των 
κληοικών περιλαμβάνονται καί οι μοναχοί κρατεί ομοφωνία μεταξύ των 
ερμηνευτών2. Διά του κ. Β' τής εν Χαλκηδόνι Συνόδου3 καθωρίσθη ή 
δικαστική άρμοδιότης των αρχιερέων, συμπεριλαμβανομένου καί τού Πα- 

τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Την Αρμοδιότητα ταΰτην των εκκλησιαστι¬ 

κών δικαστηρίων άνεγνό>ρισεν ή πο?ατεία4, μάλιστα δέ έρρύθμισε^ τά τής 
δικαστικής αρμοδιότητας τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων πλήρως5· ^ 

Αί ανωτέρω όμως κανονικαί διατάξεις δεν φέρονται εισαχθεΐσαι έν 

Άγίφ Όρει, λόγω τού ιδιορρύθμου τής όργανώσεως καί τής μη αμέσου 
υπαγωγής είς επίσκοπόν τινα. Άλλα καί ρηταί διατάξεις καθορίζουσαι^ την 
δικαστικήν έν Άθφ έξουσίαν δεν ύπάρχουσιν, εκ τής Αναλογικής όμως 
ερμηνείας τών διατάξεων τών Τυπικών τού Αγίου ’Όρους προκύπτει ότι 
ούδεμίαν δικαστικήν Αρμοδιότητα έν Άγίφ Όρει εΐχον οΐ τοπικοί άρ¬ 

χοντες6. _ χ 3 
Κατά τήν πρώτην περίοδον τής μοναχικής έν Άθφ ζωής τάς ανακυ- 

πτούσας διαφοράς μεταξύ τών ασκητών - άναχωρητών έλυεν ο «Πρώτος^» 

καί ή « Καθέδρα τών Γερόντων»7 κατ’ απόλυτον κρίσιν καί άνευ οΰδεμιας 
νομικής δεσμεύσεως. Επειδή όμως συχνάκις κατά τον χρόνον τούτον τας 
άνακυπτούσας διαφοράς τών υπηκόων τού Βυζάντιου έλυεν ό βασιλεύ* ως 
ύψιστος δικαστής έν Βυζαντίφ8, άπαντώμεν καί ενταύθα τον αύτοκράτορα 
έπεμβαίνοντα προς έπίλυσιν άναφυομένων ζητημάτων μεταξύ τών Αγιορει¬ 

τών9, ασφαλώς τή αιτήσει τών τελευταίων. Αλλά και διά συμβιβασμού ητο 

1 Κανών ΙΕ' Καρθαγένης, Σύνταγμα, τ. Γ', σελ. 330- 831, κανών Τ', Β' Οικου¬ 

μενικής, Θ' καί ΙΖ' Χαλκηδόνος. Πρβλ. Ισίδωρον Μοναχόν, ένθ’ άνωτ., σελ. 23. 

2 Είς τάς ρυθμιζούσας τήν δικαστικήν έξουσίαν τών Εκκλησιαστικών Δικαστη¬ 

ρίων Νεαράς ρητώς άναφέρονται οϊ μοναχοί. Βλ. Νομοκάνονα Φωτίου 9, 1, Σύν¬ 

ταγμα, τ. Α', σελ. 164 έξ. Πρβλ. Δ- Πετρακάκον, σελ. 53, σημ. 23. ^ 

3 Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 237. Βλ. καί Νομοκάνονα Φωτίου 9, 1, ένθ3 άνωτ. 

4 Νεαρά 137, 5. 
'·> Έπί αύτοκράτορος "Ηρακλείου. Βλ. Νεαράν του 25, εν Ζ 3 0 Η 3 γ ί 3 ε νοη 

ΙΠη§εηί1ΐ3ΐ, Ιιιε Ογ&60ο - Κοτηκηυπι, τ, III, σελ. 44 - 49. Βλ. και Σύνταγμα, 

τ. Ε', σελ. 225-229. 
6 Σημειωτέον δτι τότε δεν ύπήρχεν ή σημερινή διάκρισις τών εξουσιών και οι 

τοπικοί άρχοντες ήσκουν διοικητικήν καί δικαστικήν έξουσίαν. 

7 X. Κτένας, σελ. 235. , . 
8 Βλ. σχετικώς περί τού θέματος Ε· Β τ ε 1ι ί ε γ, 1,65 ΐηδΙίΙιιΗοηβδ άε 1 ετηριτε 

δγζαηίίη, ΡαΠ3 1949, σελ. 219 καί Ν. ’Αντωνόπουλον, σελ. 43. 

9 « ...τέλος δέ οΐ Άθωΐται, γνόντες τον δόλον και τήν απάτην τών μοναχών τής 

τον Κολοβού, κατήγγειλαν προς τήν αντοκράτορα Λέοντα τά παρ' εκείνων τολμηθέντα, 

θεραπείας τνχεϊν δεόμενοι». Κ. Βλάχος, σελ· 23, βλ. καί σελ. 24. Επίσης βλ. εις 

Γ. Σμυρνάκην (σελ. 104) τον παρά τού αύτοκράτορος καθορισμόν τών ορίων τής 

μονής, λόγω άναφυείσης διαφοράς. 
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δυνατόν νά λυθώσιν αί διαφοραί, τού εγγράφου υπογραφομενου υπο τού 

Πρώτου καί τής Συνάξεως1. 

Μετά τήν ισχύν τών Τυπικών ή δικαστική εν Αγιφ Ορει εξουσία δια- 

μορφούται εμμέσως μέν, πλήν κατά τρόπον σαφή. Βεβαίως ή διά τών Τυ¬ 

πικών ρύθμισις δεν άπετέλει καινοτομίαν, διότι α! έν τοϊς Τυπικοϊς περιεχό- 

μεναι διατάξεις εΐχον από μακρού έθιμικώς διαμορφωθή (κατωτ. Δ, I). 

Άπό τής ισχύος τού Α' Τυπικού ή δικαστική έν Άγίφ Όρει εξουσία 
ανήκει άποκλειστικώς είς τον Οΐκονόμον τής Μεγάλης Μέσης, έχοντα εν μεν 
τή έδρςι του αποφασιστικήν αρμοδιότητα, έξω δε ταΰιης δικαίωμα επεμβα- 

σεως, ώς ειδομεν, μετά τριών ή τεσσάρων Ηγουμένων. Τό Β Τυπικόν αφαι* 

ρει ιό δικαίωμα τού άποφασίζειν άπό τού Οίκονόμου και αναθετει την επι- 
λυσιν τών διαφορών, τών σοβαρών μέν είς τον Πρώτον και τήν Σύναξιν τού 
Αγίου Όρους, τών μικρών καί ευτελών δέ είς τον Πρώτον και πεντε εως 
δέκα *Ηγουμένους “, παρέχει δέ καί οδηγίας διά τήν άπροσωποληπτον κρισιν 
αυτών3. Έκ ιών ολίγων διασωθεισών δικαστικών αποφάσεων 4 όδηγούμεθα 
είς τό συμπέρασμα ότι αί πλείσται αυτών ήσαν προφορικαι καί άμεσου 

έκτελέσεως5. 
Σύν τή παρόδφ τού χρόνου παρέχεται είς τον Επίσκοπον Ιερισσού 

εξουσία έπί τού 1 Αγίου ’Όρους (άνωτ. Γ, V) ώστε να βλεπωμεν τούτον 
προεδρεύοντα τής Συνάξεως έπί διευθετήσεων διαφορών μεταξύ τών μονών6. 

1 Γ. Σμυρνάκης, σελ. 62 καί 80. Πρβλ. Ν. Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ν, σελ. 48. 

2 α Έπί τούτοις ονν πάσι καί τούτο τετνπωται άρεσκεία πάντων, ΐνα αί άξιόλογοι 

υποθέσεις άπασαι είς τάς καθολικάς κρίνωνται συνάξεις, αυτού τε τού Πρώτον προκαθε- 

ζομένου... Εί δέ τινες μικράς τινας και ευτελείς υποθέσεις ξχοντες τώ Πρώτω προαέλ- 

Θωσιν, ΐνα. συμπαραλαμβάνη ό τοιούτος πέντε ή δέκα * Ηγουμένους και μετά τούτων 

άπέρχηται καί τήν τών εσφαλμένων ποιήται διόρθωσιν... » *Ι. Χατζή ίωάννου, σελ. 

21-22, Ρ Ια. Μεγετ, σελ. 160-161. 

3 « ...και μετά φόβου Θεού και αλήθειας προσο)ποληψίας τε πάσης έκτος ή καί 

δοσοληψίας καί μερικής φιλίας καί προσπάθειας καί άλλου πάθους παντός, ήγουν φθό¬ 

νον, έριδος, μνησικακίας, πάντα δοκιμαζέαθω καί έκβιαζέσθω τά κινούμενα...» ’Ι. 

Χατζή ίωάννου, σελ. 21. 

4 Βλ. είς Δ, Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, Νέαι πηγαί τών θεσμών τοΰ "Αγίου ’Όρους, "Αλε¬ 

ξάνδρεια 1915, σελ. 151 - 152, τήν άπό 1476 ύπ’ άριθ. 72 άπόφασιν τού Πρά>του καί 

τής Συνάξεως έπί άγωγής τής μονής Καρακάλ-λου κατά τής Σκήτεως αυτής, δικαιω- 

θείσης τής τελευταίας. "Ωσαύτως βλ. είς X. Κτέναν, σελ. 251 άπόφασιν τής Με¬ 

γάλης Μέσης περί ιού μονυδρίου τοΰ Καλλιγράφου (1051), σελ. 258 δμοίαν οροθε¬ 

τούσαν τό μονύδριον Καλλιγράφου ( 1195), σελ. 268 ομοίαν δι’ ης παρεχωρηθη είς 

τήν Μονήν Δοχειαρίου τό μονύδριον τοΰ Καλλιγράφου ( 1345). 

5 Δ. Πετρακάκος, σελ. 55, σημ. 31, δπου άναφέρεται ότι προ τού 1879 

δεν έτηροΰντο πρακτικά, άλλα μόνον πράξεις μετά βραχείας ιστορικής περιλήψεως. 

6 Βλ. είς X. Κτέναν (σελ. 260 ) έγγραφον τής Μεγάλης Μέσης περί καθο¬ 

ρισμού τών ορίων τών μονών Δοχειαρίου καί Ξενοφώντος (1300), ής προεδρεύει ό 



460 Σταύρου Ίωσ. Παπαδάτου 

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης, ως ανώτατος πνευματικός ηγέτης των 
'Αγιορειτών, ήσκησε δικαστικήν εξουσίαν απ αρχής τής μοναχικής ζωής, 

πλήν κατά καιρούς οι βασιλείς τή προτάσει των 'Αγιορειτών ήθέλησαν να 
άποκλείσωσιν αυτόν πάσης επί τού 'Αγίου Ορους επιρροήςΠρώτος Αλέ* 

ξιος Α' 6 Κομνηνός διά τής 37 Νεαρας του2 παρέχει εις τον Πατριάρχην 
δικαίωμα επεμβάσεως εΐς πάσαν μονήν προς αναζητησιν και θεραπείαν ιών 
ψυχικών σφαλμάτων, λεγουσα δέ ή Νεαρά τον Πατριάρχην, εννοεί ασφαλώς 
και πάντα εκπρόσωπόν του. Τό δικαίωμα επεμβάσεως τού Πατριαρχου είναι 
απόλυτον, ούδενός κωλύματος δυναμένου νά προβληθή8, διότι κατά τον αυ¬ 

τόν αύτοκράτορα «τό καταλιμπάνεσθαι τα ψυχικά σφάλματα άνεπιτήρητα και 

άδιόρθωτα» ήτο άτοπον 4. 

Καίτοι αί μοναί τού 'Αγίου Όρους ώς « Πατριαρχικοί» καί « Σταυ¬ 

ροπηγιακοί» τελούσιν υπό τήν άμεσον πνευματικήν έπίβλεψιν τού Πατριάρ- 

χου, εν τούτοις ο Πρώτος τού 'Αγίου ’ Ορους κυρ Γαβριήλ άναφερει εις τον 
βασιλέα Αλέξιον Κομνηνόν οτι «άναγκαϊόν έστιν, Χνα ή ελευθερία του *Ορους 
φυλαχθή και μηδέποτε υπό ενορίαν μητροτζολιτου γένηται» 5, ουτος δε φέρε¬ 

ται επιτιμών τον Πατριάρχην6 διά τάς εις *Άγιον Όρος επεμβάσεις του: 

«ίδου ή εντολή σου έξήλειψε τό "Αγιον *Ορος μή υποκείμενον τή σή εξου¬ 

σία. Άλλ* υπό των βασιλέων κατά διαδοχήν τούτο έθέσπισαν και ουχ ύπ’ άλ¬ 

λης εξουσίας...» 7. Ή μεταβολή τής έναντι τού Πατριαρχου στάσεως τού βα- 

σιλέως θά οφείλεται ασφαλώς εις επεμβάσεις του επι τού Αγιου Ορους μη 
άρεστάς εις τούς 'Αγιορείτας, προ τής εμμονής τών οποίων ή βασιλική άπό- 

φασις παρεμέρισε τον Πατριάρχην8. 

Μητροπολίτης Περισσού καί 'Αγίου “Ορους (« ...προσκληθείς ό πανιερωτατος μητρο¬ 

πολίτης Ίερισσοϋ και 'Αγίου “Ορους παρ’ άμφοτέρων τών μελών εϊς τό είρηνεϋσαι 

αυτούς και συμβιβάσαι... »). 
1 Ούχί βεβαίως όρθώς, διότι έκ τοΰ κανονικού δικαίου, ώς Μητροπολίτης τοϋ 

Αγίου “Ορους, ασκεί δικαστικήν εξουσίαν. 

2 Ζαοΐιατΐαο ν ο μ Ι^ϊη^βηΙΙιαΙ, Ισε Οταοοο - Κοπιαηιΐϊη, τ. III, σελ. 

407 - 410 έχούσης οΰτω « Τήν έπιτήρησιν και διόρθωσιν τών -ψυχικών σφαλμάτων αναμ¬ 

φίβολον εχειν τον κατά τήν ή μέραν άγιώτατον Πατριάρχην έτιϊ τοΐς ελευθεροίς μοναστη- 

ρίοις.,.' δίκαιον γάρ κέκτηται είσερχεσθαι και άναψηλαφάν τα ψυχικά σφαλιματα και εις 
τά κοσμικά και εΐς τά δημοσίου μοναστήρια καί απλώς ειπείν εις τα νπο την ένοριαν 
αύτοϋ πάντα, καν τε πατριαρχικά ώσι, κάν τε βασιλικά και αυτοδέσποτα... ». Πρβλ. 

άνωτ. Γ', V. 

3 Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 34. 

4 Δ. Πετρακάκος, σελ. 34. 

5 *Ι. Χατζή ΐωάννου, σελ. 41. 

6 Κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τοΰ Δ. Πετρακακου, σελ. 33, σημ. 17. 

7 Ί. Χατζή Ϊωάννου, σελ. 26. 

8 Περιέργως οί Δ. Πετρακάκος ( σελ. 33 - 34 ) καί Ν. Α ν τ ω ν ο κ ο υ λ ο ς 

( σελ. 24 - 25) άναφέροντες έν τοϊς έργοις των τά χωρία ταΰτα δεν προβαίνουσιν 
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Ή έκτασις τής δικαστικής άρμοδιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου 
έξηρτήθη έκ τού δικαιώματος επεμβάσεως τούτου επ’ αυτού. Τού θέματος 
έξετασθέντος (άνωτ. Γ, V), αρκεί ενταύθα νά παρατηρήσωμεν οτι κατά τό 
Γ' Τυπικόν ό Οικουμενικός Πατριάρχης εκτήσατο εξουσίαν εν 'Αγίφ Όρει \ 

ήν διετήρησε καθ’ άπαντα τον βίον τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας2. Μετά δέ' 

τήν πτώσιν τού Βυζαντινού κράτους περιεβλήθη διά πλειόνων αποφασιστικών 
αρμοδιοτήτων, άντικαταστήσας εν πολλοίς τον έκλιπόντα αύτοκράτορα3. 

Πάντως ή δικαστική εξουσία διεμορφώθη πως κατά τήν περίοδον τής 
Τουρκικής κατοχής τού 'Αγίου Όρους καί έλαβεν οριστικήν καί επιστημο¬ 

νικήν κατά τό δυνατόν μορφήν κατά τήν σύνταξιν τού Καταστατικού Χάρτου4. 

εις ούδέν σχόλιον επί τής μεταβολής τής τακτικής τοΰ Αλεξίου έναντι τοΰ Πατριάρ¬ 

χου. Τό υπό τοΰ Ν. Άντιονοπούλου (σελ. 25) ύποστηριχθέν, οτι διά τών πρά¬ 

ξεων τοϋ βασιλέως διεχωρίσθη ή διοικητική τής πνευματικής άρμοδιότητος, άφεθεί- 

σης τφ Πατριάρχη, δεν είναι σύμφωνον προς τά γεγονότα, ώς άνωτ. ( Γ', V ) έξη- 

γήσαμεν. 

1 Γ' Τυπικόν « ..."Οσα δέ μοναστήρια τον 'Αγίου 'Όρονς νπάρχωσι σταυροπήγια, 

τοϋ Πατριάρχου τό όνομα άναφέρειν καί μόνον, εϊς δε τοΰ τόπου επισκοπήν χειροτονεί- 

σθωσαν, μήτε τοϋ πατριάρχου έξαρχον μήτε άλλου τίνος εξουσίαν ίχειν εΐς τό Άγιον 
“Ορος άνευ έρωτήσεως τοϋ Πρώτον και θελήματος, μηδενός μοναστηριού ποιείν χειροτο- 

νίας άνευ γράμματος καί ευλογίας τοϋ Πρώτου» Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. 44. 

* Η υπό τοΰ Ν. Άντωνοπούλου ( σελ. 44) ύποστηριζομένη γνώμη, οτι ή εξουσία 

τοΰ Πατριάρχου έξηρτήθη έκ τής < έρωτήσεως καί θελήματος τοϋ Πρώτου > δεν είναι 

ορθή, διότι τό Τυπικόν άναφέρεται είς τον έξαρχον αύτοϋ καί ούχί είς τόν ίδιον τον 

Πατριάρχην, οστις είχε δικαίωμα επεμβάσεως λόγω ύπαγοογής τών μοναστηρίων αύτφ 

ώς πατριαρχικών καί σταυροπηγιακών. 

2 Κατά τό σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου Νήφωνος Β' τοΰ έτους 1312 ό Πατριάρ- 

χης χειροτονεί τόν Πρώτον, μεταβαίνοντα προς τοΰτο είς Κωνσταντινούπολή, είχε δέ 

δικαίωμα παύσεως αύτοϋ. Βλ. Κ. Βλάχον, σελ. 68. 

3 Διά τών παραχωρηθεισών προνομιών έκτήσατο αποφασιστικήν αρμοδιότητα έπί 

τοΰ 'Αγίου “Ορους. Πλήν τών άλλων τοΰτο μαρτυροΰσιν αί εξής σοβαραί πράξεις 

αύτοϋ. Ή έκδοσις τοϋ Ε' Τυπικοΰ τοΰ έτους 1574 υπό τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου Β', 

ή έκδοσις τοϋ Τ' Τυπικού τοΰ έτους 1783 ύπό τοΰ Πατριάρχου Γαβριήλ Δ', ό Συνο¬ 

δικός τόμος τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' τής 5ης Δεκεμβρίου 1806 κλπ. Πρβλ. Σ. 

Παπαδατον, σελ. 17 καί Ν. Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ν, σελ. 46 έξ., οπού αί χρονο- 

λογίαι έκδόσεως τών Τυπικών είναι διάφοροι. 

4 Διά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας βλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 53 έξ. καί 

Ν. Ά ν τω ν όπο υ λ ο ν, σελ. 79 εξ., διά τό ίσχΰον δέ σύστημα Π. Παναγιώτα· 

κου, Ή όργάνωσις τοΰ Μοναχικού Πολιτεύματος, ενθ* άνοοτ., σελ. 142 έξ. καί 

Σύστημα τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου, τ. Δ' { Δίκαιον τών Μοναχών), σελ. 473 έξ., 

Ί. Γιούπη, Ή απονομή τής δικαιοσύνης έν Άγίφ “Ορει, ΑΕΚΔ Δ', 1949, σελ. 6 

έξ. καί τοϋ αύτοϋ, Δικαστική Δικαιοδοσία τών μοναστηριακών αρχών τοΰ 'Αγίου 

“Ορους, έν τιμητικφ τόμφ Ά. Ζηλήμονος, 1939, σελ. 33 έξ., Θ, Τσάτσου-Μ. 

Βολονάκη, Ή απονομή τής δικαιοσύνης έν Άγίω “Ορει, ΑΕΚΔ Δ', 1949, σελ. 

210 έξ. 
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VIII. *Η εσωτερική των μονών διοίκησις 
κατά τους χρόνους του Βυζαντίου. 

Προ της ιδρΰσεως των μεγάλων μονών καί δή κατά τούς θ' και ι «Ιω¬ 

νάς οί μοναχοί ήσαν διηθημένοι εΐς μικράς δμάδας ανεν εσωτερικής τίνος 
οργανώσεων Τάς σχέσεις αυτών διειπεν ή υποταγή των Υποτακτικών πρός 

τον Γέροντα καί πάντων πρός τον Πρώτον. ’Από της Ιμφανίσεως δμως των 
μεγάλων μονών άοχεται και δ ωργανωμένος βίος των μοναχών. ^ 

Αί μοναί διφχούντο ύπό των «Ηγουμένων » αύτων, οΐτινες ησαν οι 
πολιτικοί καί πνευματικοί ήγέται τών μοναχών των μονών των καί τών υπα¬ 

γόμενων αύταΐς σκητών, κελλίων καί καθισμάτων1. Οί Ηγούμενοι εξελε- 

γοντο υπό τών μοναχών τών μονών2, πλήν τού Αθανασίου τής Λαύραςδστις 
διωρίσθη διά τού χρυσοβούλλου τού Νικηφόρου Φωκά3, καθορίσαντος μά¬ 

λιστα καί τον τρόπον τής διαδοχής4, ήτις δέν ετηρήθη, διότι διά της Δια- 

ι Περί τών ίσχυουσών διατάξεων τοϋ ρωμαϊκοβυζαντινοΰ δικαίου επί τοϋ θέμα¬ 

τος τής εκλογής του Ηγουμένου τών μονών βλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 61. Εκ 

τοϋ συνδυασμοΰ τών διατάξεων τούτων έπεται δτι α') ο *Ηγούμενος εκλεγεται δια 

καθολικής ψηφοφορίας, β' ) ή έκλογή κυροΰται ύπό του αρμοδίου επισκόπου, γ ) 

δικαίωμα υποψηφιότητας έχουσιν άπαντες οί άδελφοί τής μονής οι εχοντες ηλικίαν 

μείζονα τών τριάκοντα ετών, δ') απαγορεύεται τό ήγεισθαι δυο μοναστηριων, ε ) ο 

■Ηγούμενος πρέπει νά είναι ίερεύς, ΐνα τέλη τό μυστήριον τής εξομολογησεως, ς ) 

ό Ηγούμενος είναι ισόβιος. 
2 Συνήθως τά ιδρυτικά τών αύτοδεσπότων πατριαρχικό σιγιλλια διακανονιζουσι 

λεπτομερώς τόν τρόπο, τής έκλογής τού Ήγονμένο„. Κατά τήν δ.ά ατν.λλίου άνα- 

γνώριστν άπορχοόοης μονής ή 4π' αότοΟ άνεννωρίζετο συνχρονως πατ » «παρχα,ν 

•Ηγούμενος η δαορίξετο δ,’ αϋτοΰ τοιοότος ή εγίνετο υποδείξις προς αναδε^ν του 

ύπό τών αδελφών τής μονής. Βλ. Δ. Πετραπάκον, σελ. 25 κα, τον «ντο», 

Νέαι πηγαί τών θεσμών τοϋ * Αγίου νΟρους, σελ. 19, 23, 28, όά 
3 χ6 σχετικόν χωρίον διασωθέν διά τοϋ Τυπικού τοϋ Αθανασίου εχει ούτως 

« βονλόμεθα τόν αύτόν εύλαβέστατον μοναχόν Αθανάσιον καθηγούμενον είναι της τοιαυ- 

της λαύρας καί τών πέριξ τής λαύρας κελλίων τών όγδοήκοντα μονάχων ασαλευτσν 

διοικείσθαί τε παρ’ αύτοϋ πάντα, κατά τό τώ Θεφ φίλον καί τή μοναδική καταστααεί 
ώ,μύδ,ον μετά Τψ τελευτήν, ά μεν ή βασίλεια ημών χα, Ιη τφ βίφ περ,εατι. 

τ'όν ίΧ της αυτής λαύρας *αί τών Μ αύτήν κελλίων διαφεροντα .«« ον αν ο αετός ευλα¬ 

βέστατος μοναχός Αθανάσιος τελευτών ίπιτρέψειεν, καί προς την της ήγονμε 

νείας αρχήν Ιγχαθίατασβαι... α Ί. X α I ζ ηϊω ά ν ν ο «, σελ. 58. 

4 Περί τής διαδοχής τοό Ηγουμένου τό αύτοκρατοριπόν χρυσοβουλλον περιεχει 

καί έτέρας πλήν τής άνωτίρο, δτατάξετς. Ούτως, έάν δ -Αβ-ανάστος «λευτηοας εν 

Κυρίιρ Βέν προκαδορίση τόν δνάδοχόν του, εκλέγεται καθηγούμενος <■ ...ον αν οι μονα¬ 

χοί τής τε λαύρας καί τών ίπ’ αυτήν κελλίων συναθροιζόμενοι τε κα, διασκοπονμενο, 

άρετή τε ϊδωσι όίαφέροντα καί ίπηηδείως πρός τούτο Ιχοντα Ικεινον και προς τήν 

ήγουμενείαν Ιγκα βιστάν.,.υ Ί. X α τ ξ η ϊω Α ν ν ο V, σελ. 58. Απ„γ°ρευει την εκλογήν 

Ηγουμένων έξ έτερος μονής α ...ξένης δέ λαύρας ή μονής ουδόλως, παραδεχόμεβα ταα 

έν οίψδήποτε χρόνω ήγούμενον ίν αύτή γενέαβαι... » αυτόθι. Η αυτή δ.αταξις επανα 
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τντιώβεώζ του ό Αθανάσιος καθώρισεν ετερον τροπον εκλογής Ηγουμένου, 

ήτοι μετεβίβασε τό δικαίωμα διορισμού τού Ηγουμένου εις τόν παρ* αυτού 
δορισθέντα Επίτροπον1, ένεργοΰντα μετά τού ΐδρυθέντος συμβουλευτικού 

σώματος2. 
Ό Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος διά τού Β' Τυπικού καθορίζεΓέλά- 

χιστον δριον ήλικίας τού εκλεγησομένου καθηγουμένου τό τριακοστόν3. 

Ό Ηγούμενος είναι ισόβιος, δυνάμενος νά παραιτηθή ή νά έξαναγκα- 

λαμβάνεται κατ’ έπανάληψιν έν τφ Τυπικφ τοϋ Αθανασίου καί τοΐς περιεχομένοις 

τμήμασι τοϋ χρυσοβούλλου. Έάν δμως ό έκ ξένης μονής μονάση έν αυτή δύο έως τρία 

ετη « τόν τοιοϋτον ον φημι ξένον, άλλα τέκνον ήγημαι... καί μέλος τής κατ’ έμε αδελφότη¬ 

τος...» (αυτόθι, σελ. 61) καί ήδύνατο νά έκλεγή καθηγούμενος. Ή κατά διαδοχήν 

άνάδειξις Ηγουμένου είναι έπικριτέα διότι έξαρτα τήν διοίκησιν τής μονής έκ τής 

αυθαιρέτου θελήσεως τού απερχομένου καί ούχί έκ τής γνώμης τής πλειονοψηφίας, 

ήτις έχει εΐπερ τις τό τεκμήριον τής ευθυκρισίας καί νομιμότητος. 

ι « τώ δέ επιτρόπω μου... εντέλλομαι μετά τών προκρίτων αδελφών καί λογιωτέ- 

ρων καί πνενματικωτέρων σνμβουλευό μένος καί γυμνάζων έπί πολύ καί βασανίζω ν τάς 

τε γνώμας καί τάς κρίσεις αύτών τε καί τών λοιπών προχείριζετω καθηγούμενον... » 

Ρή. Μ ε 76 γ. σελ. 128 καί Δ. Πετρακάκος, σελ. 65, σημ. 12. 

2 « Μή έστωσαν δε οί άδελφοί ονς πρός σνμβουλίαν μέλλει δέξασθαι ό επίτροπος 

πλείους τών πεντεκαίδεκα διά τήν προβολήν τοϋ καθηγουμένου άλλά μάλλον καί έλατ- 

τον » κατά τήν Διατύπωσιν, Ρ ή. Μ βγει-, σελ. 128. Ό αύτοκράτωρ Μανουήλ Πα- 

λαιολόγος διά του Δ' Τυπικού τροποποιεί τήν διάταξιν ταύτην καί παρέχει δικαίωμα 

συμμετοχής εις τήν ψηφοφορίαν διά τήν άνάδειξιν ηγουμένου καί εις τούς έκτος τής 

μονής εγκρίτους αδελφούς αύτής, δικαιολογών έν ταύτφ τήν τοιαύτην μεταρρύθμισιν 

« ...Τόν καθηγούμενον γίνεσθαι ον μόνον τή τών εντός πεντεκαίδεκα βουλευτών ψήφω 

και εκλογή κατά τήν υποτύπωση τοϋ άγιον, άλλά καί τή συνελεύσει καί συμφωνίμ τών 

έξωθεν τής μονής οίκούντων έγκριτων αδελφών. Περί γε τών τής μονής πραγμάτων 

άρκέσει πάντως ή τών εντός αύτής βουλευτών διάσκεψις καί συμφωνία, πρός δέ γε τήν 

τοϋ καθηγουμένου επιλογήν χρεία πάντως καί τής τών έξωθεν παρουσίας ούχ δτι μόνον 

άπαξ γινόμενον, αβαρές έστι τοΐς έξωθεν τή μονή άπαξ παραβαλεϊν, άλλ’ δτι καί πάν- 

τας δει συνδραμεΐν έπί τούτοι καί συμφώνησαν, άτε. τόν πνενματιτόν έαυτοΐς έπιλεγομέ¬ 

νους πατέρα καί τούτω άκολουθεΐν και μιμεΐσθαι καί ύποτάσοεσθαι παρά τής εντολής 

καθάπαξ κελευομένονς...» Ί. X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ, σελ. 49 -50, Ρ 1ι. Μ β γ ε γ, σελ. 

205 - 206. 
ΌΔ. Πετρακάκος (σελ. 65) αναφέρει δτι διά τοϋ τελευταίου Τυπικού 

( Μανουήλ Παλαιολόγου ) παρεχωρήθη καί εΐς τούς εκτός τής μονής αδελφούς αυτής το 

πρός εκλογήν δικαίωμα ( εκλέγεσθαι), ένφ έκ τής διατυπώσεως τού ώς άνω κειμένου, 

δπερ καί Ιν σελ. 15 παραθέτει, σαφώς προκύπτει δτι παρεχωρήθη εΐς τούς έκτος 

τής μονής τό δικαίωμα του λαμβάνειν μέρος εΐς τάς πρός άνάδειξιν του Ηγουμένου 

συνελεύσεις καί συμφωνίας ( έκλέγειν ). = __ 
3 « ...όρίζομεν... χειροτονείσθαι.. τριάκοντα ( χρόνων ) πρεσβντερον τοϋ αύτοϋ δε 

χρόνον ήγούμενον έν διαθήκαις κατ αλιμπάνεΐν » Ί. Χατζή ϊωάννου, σελ. ^22, Ρΐι. 

Μ 6 γ βΓ, σελ. 161. Τούτο είναι σύμφωνον πρός τόν κ. ΙΔ' Τρούλλου ιιώστε πρε¬ 

σβντερον προ τών τριάκοντα ετών μή χειροτονεΐσθαι», Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 337. 

Πρβλ. καί Νεαράν 123, 13 εις Βασιλικά 3, 1, 55. 
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σθή εις παραίτησιν ι. Συνήθης μορφή εξαναγκασμού εις παραιτησιν ητο ή 

παραβίασις του κοινοβιακοΰ καθεστώτος 1 2. 

Ή εξουσία του Ηγουμένου εν τοΐς κοινοβίοις ήτο πνευματικής καί 
διοικητικής φΰσεως 8. Ή πνευματική του εξουσία περιλαμβάνει την πνευμα¬ 

τικήν καθοθήγησιν των μοναχών του κοινοβίου προς ακριβή καί ευσεβή 
εκτέλεσιν των μοναχικών των καθηκόντων, τήν χειροθεσίαν καί κουράν τών 
δοκίμων μοναχών, τάς χειροτονίας διακόνων καί πρεσβυτερών εν τφ κοινο* 

βίφ, τήν έξομολόγησιν τών μοναχών, ών είναι ό πνευματικός πατήρ 4. Ή 
διοικητική του άρμοδιότης συνίστατο εις τήν διαχείρισιν τών οίκονομικών 
τής μονής, τήν έ'γκρισιν προς εισδοχήν τών δοκίμων μοναχών, τον ακριβή 
καθορισμόν του εκτελεσθησομένου παρ’ έκαστου μονάχου έργου, τήν πρότα- 

σιν προς χειροτονίαν εις τούς βαθμούς του διακόνου καί πρεσβυιερου, τον 
κολασμόν τών πειθαρχικών παραπτωμάτων τών μοναχών, τήν άνάθεσιν τής 
έξομολογήσεως εις ετερον πνευματικόν, τήν ρΰθμισιν τών σχέσεων τής μονής 
μετά τών λοιπών μονών καί τήν εκπροσωπησιν της εις τας πανηγυρικας 
εκδηλώσεις, τήν συμμετοχήν του εις τήν *Ιεράν Σύναξιν, τήν χορήγησιν 
αδειών εξόδου τών μοναχών, τήν υποδοχήν τών επισήμων επισκεπτών, την 
διεΰθυνσιν τών εργασιών τών συμβουλών καί τήν επίβλεψιν αυτών, τήν 

προεδρίαν τής Συνάξεως τής αδελφότητος τής μονής. 

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται δ'τι ό Ηγούμενος είχεν αποφασιστικός 
αρμοδιότητας εφ* όλων τών ζητημάτων ελεγχόμενος έν μέρει υπό τών κεν¬ 

τρικών οργάνων διοικήσεως τού * Αγίου ’Όρους. Επειδή όμως καθίστατο 
άνθρωπίνως αδύνατος ή πλήρης άνταπόκρισις εις τό πολυσχιδές αυτού έργον, 

διωρίζοντο δι* εκλογής παρά τής αδελφότητος τής μονής δύο ή τρεις « σύμ¬ 

βουλοι», ών ή άρμοδιότης συνίστατο εις τήν επιβοήθησιν τού Ηγουμένου 
καί τήν περαίωσιν τών κατά παραχώρησιν υπό τού Ηγουμένου άνατεθει- 

σών υποθέσεων 5 * *. 
“Ετερον όργανον τής μοναστηριακής διοικήσεως είναι τό «συμβούλων 

τών πεντεκαίδεκα», ών τάς αρμοδιότητας συνηντήσαμεν ευθύς ανωτέρω. 

1 Δ. Πετρακάκος, Νέαι πηγαί, σελ. 65 καί 74 καί Μον. Πολίτευμα, σελ. 71. 

2 Δ. Πετρακάκος, σελ. 71. 

8 *0 Δ. Πετρακάκος ( σελ. 72 ) αναφέρει < πνευματικής καί οικονομικής » 

φύσεως εξουσίαν τού Ηγουμένου. Ή οικονομικής φύσεως εξουσία είναι ακατανόητος, 

διότι ή διαχείρισις τών οίκονομικών τής μονής περιλαμβάνεται έν τή διοικητική 

αύτοΰ έξουσίφ. 

4 « Τον δέ καθηγούμενον βλέπειν άπαντας ώς αδελφούς και πατέρας και πάσι τρό- 

ποις πειράσθαι θεραπεύειν αυτούς καί χειραγωγείν πρός τήν τής σωτηρίας οδόν... η, Δ' 

Τυπικόν, *Ι. X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ, σελ. 50. 

8 Ό Δ. Πετρακάκος (σελ. 73), θέλει ενιαύσιον τήν θητείαν τών συμβού¬ 

λων, πλήν έκ τής είς ήν παραπέμπει (σημ. 34 ) διατάξεως δεν προκύπτει τούτο. 

2 -10 -1963 
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Τδρυθέν ώς συμβουλευτικόν σώμα διά τής Διατυπώσεως τού Αθανασίου \ 

άποκρυσταλλοΰται διά τού Τυπικού τού Μανουήλ Παλαιολόγου είς διοικη¬ 

τικόν ό'ργανον, είς δ ούσιαστικώς μετατίθεται ή διοίκησις τής μονής2, τής 
εξουσίας τού Ηγουμένου είς τον διοικητικόν τομέα περιορισθείσης σοβαρώς3. 

Διοικητικόν ο'ργανον συνίστα καί ή « Γερόντια » 4 ήτις άπετελεΐτο έκ 
τών αρχαιότερων μελών τής μονής, έκλεγομένων υπό τής Συνάξεως αυτής. 

Ή Γερόντια εξέφραζε γνώμην αποφασιστικήν επί σοβαρών υποθέσεων. 

1 Ρ Η. Μ ε γ 6 γ, σελ. 128. 

2 «Τά πάντα τά τής μονής μετά βουλής τών κρειττόνων γίνεσθαι» Ί. Χατζή ϊωάν- 

νου, σελ. 50, Ρΐι. Μ 6 γ ε γ, σελ. 206. Τήν τοιαύτην περιστολήν τής απολυ¬ 

ταρχικής εξουσίας τού Ηγουμένου εύστοχους δικαιολογεί ό αύτοκράτοορ « ...έπεί 

γάρ τών πόλεων δσαι καλώς πράττουσι, τή τών άριστων βουλή διοικοΰνται και ού τή 

τών πολλών ουδέ τών τυχόντων, ουδέ αυτή τοϋ άρχοντος μόνου, τό μέν γάρ δημοκρα- 

τία, τό δέ τνραννίς, άμφότερα δέ ομοίως άτοπα, δίκαιον αν ειη μηδέν τών τον μονα¬ 

στηριού γίνεσθαι άνευ τής τών κρειττόνων βουλής, άλλα πάντα μετ’ εϊδήσεως και γνώ¬ 

μης καί ένδόσεως αυτών καί τον καθηγουμένου’ εΐεν δ' αν οϋτοι τφ αριθμώ πεντεκαί¬ 

δεκα κατά τήν νποτύπωσιν του άγιου.,. » Ί. X α τ ζ η ϊ οο ά ν ν ο υ, σελ. 50-51, Ρ Η, 

Μ ε γ 6 Γ, σελ. 206. *Όντα>ς θελκτική ή δικαιολογία τού αύτοκράτορος καί αξία προ¬ 

σοχής ή επιτυχής ρύθμισις. Δυσπιστών είς τήν απόλυτον εξουσίαν τού Ηγουμένου, 

δυναμένην νά άχθή είς τυραννίδα καί φοβούμενος κακήν διοίκησιν έκ τής συμμετο¬ 

χής απάντων τών αδελφών τής μονής, αποφασίζει τον συγκερασμόν διά τής άναδεί- 

ξεως « βουλής τών κρειττόνων » « πεντεκαίδεκα είς αριθμόν ». Έν συνεχεία τό Τυπικόν 

καθορίζει τά τών εργασιών τής βουλής. 

3 Θά ήδύνατο νά ύποστηριχθή έκ τής ερμηνείας τής διατάξεως « ...πάντα (γίνε¬ 

σθαι) μετ' εϊδήσεως καί γνώμης καί ένδόσεως αυτών καί του καθηγουμένου» ( “ί. 

Χατζή ϊωάννου, σελ. 51) δτι ό ηγούμενος είχε δικαίωμα νείο έν τή συνελεύσει 

τών πεντεκαίδεκα. Τούτο όμως δέν είναι ορθόν διότι τό Τυπικόν έν συνεχεία καθο¬ 

ρίζει « τήν τών πλειόνων ψήφον κρατεϊν », αυτόθι. 

4 Αυτή άπαντα καί ως « Γερουσία », « Τον Πρώτον ώς έξ έμον προσαγορεύσατε 

καί πάσαν τήν Γερουσίαν», πιττάκιον Αλεξίου Κομνηνού, Ί. Χατζή ϊωάννου, 

σελ. 29 καί Ρ 1ι. Μεγετ, σελ. 169. 

Έκ τών πηγών τής βυζαντινής εποχής δέν προκύπτει σαφώς ό τρόπος έκλογής 

καί αί αρμοδιότητες τής Γερόντιας. Έκ τής μεταγενεστέρας ρυθμίσεως τοϋ θεσμού 

καί έκ τού γεγονότος οτι ή γραπτή ρύθμισις ήκολούθει εθιμικήν τοιαύτην πιοτεύομεν 

οτι ή Γερόντια ήτο πρό τής παροχής υπό τοϋ Μανουήλ Παλαιολόγου αποφασιστικής 

αρμοδιότητας εξουσίας είς τήν βουλήν τών πεντεκαίδεκα τό συμβουλευτικόν του Ηγου¬ 

μένου σώμα, τό έπιλαμβανόμενον τών μή δυναμένων νά έπιλυθώσιν υπό τούτου σοβα¬ 

ρών υποθέσεων. Δέν είναι γνωσταί αί αρμοδιότητες αυτής μετά τήν έκδοσιν τού Τυ¬ 

πικού, πάντως αί αρμοδιότητες ταύτης φέρονται περιελθοΰσαι τή βουλή τών πεντε¬ 

καίδεκα, καίτοι δέν δύναται νά ύποστηριχθή μετά βεβαιότητος ή έμμεσος κατάργη- 

σίς της. Έπίοης είναι άπίθανον ή Γερόντια νά είναι έξέλιξις τού θεσμού τής βου?^ής 

τών πεντεκαίδεκα, διότι φέρεται ύπάρχουσα πρό αυτής. Ερευνών τό θέμα ό Δ. Πε¬ 

τρακάκος (σελ. 74-75) πολλά καταλείπει κενά. Δυστυχώς έκ τοϋ τόπου συγγρα¬ 

φής τής παρούσης (Ιωάννινα) δέν δυνάμεθα νά άνατρέξωμεν είς τυχόν ύπαρχούσας 

διαφιοτιστικάς πηγάς. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Ετ®5 ΛΒ' 30 
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Ή Σύναξις απάντων των μοναχών της Μονής είναι τό άνώτατον διοι¬ 

κητικόν αυτής δργανον, επιλαμβανομενον τών πλέον σοβαρών υποθέσεων 

είτε οΐκοθεν είτε τή εισηγήσει τών λοιπών διοικητικών οργάνων 1. 
Τα κατώτερα διοικητικά όργανα τής μονής είναι οΐ « Διακονηταί», προς 

ά είναι ανατεθειμένα ειδικά καθήκοντα 2. Τους διακονητας διορίζει ο Ηγού¬ 

μενος έκάστης μονής. 
Είς τάς ιδιορρύθμους μονάς ή δργάνωσις τής διοικήσεως είναι ανατε¬ 

θειμένη εις τούς «Επιτρόπους » καί τούς « Προϊσταμένους » 8. Επειδή όμως 
ή διαμόρφωσις τής διοικητικής όργανώσεως τών ιδιορρύθμων μονών έλαβε 
χώραν μετά την πτώσιν τού Βυζαντίου4, η λεπτομερής αναπτυξις αυτής 

εξέρχεται τού χώρου τής παρούσης εργασίας5. 

Δ' - ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 

I. Ή άναγνώρισις του άναπτυχθέντος τοπικού δικαίου. 

Οι πρώτοι 'Αγίορεΐται μοναχοί ό'ντες Άσκηται - Άναχωρηται δεν εΐση- 

γαγον ουδέ εθέσπισαν νομικούς κανόνας6. Έχοντες ως πρότυπον τάς μονα¬ 

χικός άρχάς τών ασκητών τής έρημου διωργάνωσαν κοινωνίαν δλως ϊδιότυ- 

πον, τά μέλη τής οποίας διείποντο έκ τής σχεσεως Υποτακτικού προς Γέ¬ 

ροντα καί πάντων προς τον Πρώτον τού ' Αγιου Ορους7. Η σχεσις αΰτη 
ή ώς « Μοναχική υποταγή » 8 καθιερωθεϊσα διεϊπεν επι μακρον ως πνευμα¬ 

τική παράδοσις τάς σχέσεις τών πρώτων μοναχών. Η πνευματική αυτή 
παράδοσις σύν τή προόδφ τού χρονου εξειλιχθη εις το άγραφον Αγιορειτικον 
δίκαιον, όπερ επί μακρούς αιώνας έδέσποζε τού ' Αγίου "Ορους. Δύτη « ή 
Μοναχική υποταγή αποτελεί τήν πρώτην πηγήν Αγιορειτικού δικαίου, τον 

πρώτον άγραφον κώδικα αυτού ». 

Ή προϊούσα άνάπτυξις τού μοναχικού βίου έν 'Αγίφ ’Όρει επέβαλε τήν 

1 Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 75. 

2 Λ.χ. Τραπεζάρης, Δοχειάρης, Βιβλιοθηκάριος, Νοσοκόμος, Άρχοντάρης κ.λπ. 

Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 116, σημ. 5 (ιδία, δέ τον καταμερισμόν τής υπηρε¬ 

σίας τών διακονητών ). 

3 Δ. Πετρακάκος, σελ. 75. 

4 Καίτοι ό ιδιόρρυθμος βίος ένεφανίσθη από τοϋ ιδ' αι. ( άνωτ. Β' III}. 

5 Βλ. λεπτομέρειας είς Δ. Πετρακάκον, σελ. 75 έξ. 

ΰ “Ισως έθιμικώς είσήγαγον διατάξεις τοϋ κανονικού δικαίου τής Ανατολικής 

•Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως λ.χ. τάς περί ακτημοσύνης, παρθενίας, κουράς κ.λπ. 

7 Βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 7. 

8 Περί τής μοναχικής υποταγής γενικώτερον βλ. Κωνσταντίνου Δ. Μου- 

ρατίδου, *Η Μοναχική ύπακοή έν τή Άρχαίςι εκκλησία, Άθήναι 1956. 
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τελειοτέραν αυτού δργάνωσιν, διά τής εισαγωγής δέ έθιμικώς διατάξεων τοΰ 
κανονικού δικαίου τής λοιπής αυτοκρατορίας καί τής άναπτύξεως ίδιου εθι¬ 

μικού δικαίου, Ιδημιουργήθη ίδιον 'Αγιορειτικόν δίκαιον- 

Σχεδόν άπασαι αί διατάξεις τού Αγιορειτικού δικαίου εΐχον εθιμικήν 
τήν προέλευσιν. "Απαντες οί 'Αγιορειτικοί θεσμοί άνεπτύχθησαν έθιμικώς 
προ τής επισήμου αυτών διαμορφώσεως διά τών βασιλικών και Πατριαρχι¬ 

κών πράξεων. Ή σχεσις υποταγής Υποτακτικού προς Γέροντα, ο θεσμός 
τού Πρώτου, τού Ηγουμένου, τά τής λατρείας, προσευχής καί άσκήσεως, ή 
έπίλυσις τών διαφορών, αί άσυδοσίαι, τό άβατον, δ θεσμός τής Καθεδρας 
τών Γερόντων, τής Μεγάλης Μέσης, τής Τέρας Κοινότητος καί τής Τέρας 
Επιστασίας πρώτην μορφήν εΰρον έν τώ έθιμικφ δικαίφ, όλοκλήρωσιν δε 

εν τφ δικαίφ τής αυτοκρατορίας. 

Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες παραχωρήσαντες πλήρη διοικητικήν ανε¬ 

ξαρτησίαν έσεβάσθησαν πλήρως τό 'Αγιορειτικόν εθιμικόν δίκαιον, εάν δέ 
άναμνησθώμεν τον άψορισμόν Κωνσταντίνου Θ' τού Μονομάχου «... ονδεν 
γάρ ή βασιλεία μον νεώτερον καινισθήναι βούλεται έπϊ τφ 'Αγίω τούτφ ’Όρει' 

άλλα τους παλαιούς Θεσμούς και τύπους φυλαχθήναι» \ άγόμεθα εις τό συμ¬ 

πέρασμα ότι λίαν ευχαρίστως οί βασιλείς έβλεπον άναπτυσσόμενον έκεΐσε 

ίδιον δίκαιον καί μετά στοργής καί φροντίδος περιέβαλλον αυτό. 

Βεβαίως άπασαι αί διατάξεις του δεν ΐσχυσαν όμοιομόρφως, αί πλείσται 
όμως αυτών άπ3 αρχής ρυθμίσασαι τας βάσεις τής Αγιορειτικής πολιτείας 
παρέμειναν καθ* άπαντα τον βίον τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας σταθεραί 
καί άπετέλεσαν τό «'Αγιορειτικόν Καθεστώς» 8, δευτερεύουσαι δέ διατάξεις, 

κυρίως άναφερόμεναι εις τά τής λατρείας καί μοναχικής άσκήσεως, απετε- 

λεσαν τον θεσμόν τών «ανέκαθεν κρατουντών»8. Οί δύο ούτοι θεσμοί 
διετηρήθησαν μέχρι καί τών ήμερων μας, οτε το μεν Σύνταγμα αναγνω¬ 

ρίζει πλήρα>ς τό άρχαΐον προνομιακόν καθεστώς4, ο δε Καταστατικός Χαρ- 

1 Γ. Σμυρνάκης, σελ. 800, Τ. Χατζή ϊωάννου, σελ. 15, Ρ Η. Μ β γ β ι*, 

σελ. 153, Δ. Πετρακάκος, σελ. 39. Έν τφ χωρίφ ή α' λέξις αναγράφεται 

« ουδέ η, όρθώς δέ ό Ν. Άντωνόπουλος ( σελ. 23 ) διορθοΐ ταύτην είς « ούδέν ». 

2 Ό Γ. Σμυρνάκης ( σελ. 326 ) παρατηρεί, ότι « σήμερον ( 1903 ) τό έν 

'Αγίφ "Ορει διοικητικόν σύστημα έρείδεται έπί τής σειράς τοΰ παρελθόντος καί έπί 

τών άγράφιον νόμων καί έθίμων τών άποκεκλημενων *καθεστά>των’, έκ τής έλαστικό- 

τητος τών οποίων πλείσται όσαι καινοτομίαι παρεισήχθησαν καί παρεμβάλλονται όση- 

μέρα ι, καταστρέφουσαι τάς έπί τοσούτους μακραίωνος αιώνας διατηρηθείσας σεβα- 

στάς προνομίας καί δίκαια τής Άθωίτιδος αυτής Χερσονήσου». Ή περί εισαγωγής 

καινοτομιών παρατήρησις τοϋ Σμυρνάκη είναι υπερβολική, διότι αύται πάντοτε έσκό- 

πουν νά βελτιώσωσι τον θεσμόν καί ούχί νά άλλοιώσωσι τον χαρακτήρα αύτοϋ. Περί 

τών καινοτομιών αυτών βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 34 - 37. 

3 Σ. Παπαδάτος, σελ. 21. 

4 “Αρθρον 103 Συντάγματος 19521 «Ή Χερσόνησος τοϋ “Αθω... είναι κατά τό 
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της1 ανάγει είς νομικόν αξίωμα τον θεσμόν των ανέκαθεν κρατουντών2. 

Νοείται δτι ή κατ’ ιδίαν άνάπτυξις του δημιουργηθέντος εθιμικού 
δικαίου καί ή παράλληλος έξέτασις των προστατευουσών αυτό διατάξεων του 
Βυζαντινού δικαίου δεν είναι εργον του παρόντος. Σημειουμεν μονον την εξ 
επόψεως ιστορίας του δικαίου σημασίαν αυτού, διότι καθ ήν στιγμήν τό 
Ελληνικόν δίκαιον γραπτόν καί εθιμικόν εδοκιμαζετο εκ τής επιδρασεως των 
ξένων δικαίων (Ρωμαϊκόν * Φραγκικόν - Ένετικόν - Τουρκικόν )^, εν ιΑγίφ 
“Ορει εδημιουργεΐτο ίδιον καί αυτάρκες εθιμικόν δίκαιον, οπερ επέπρωιο νά 
έπιζήση επί μίαν χιλιετηρίδα πάντοτε επικρατούν παντός ξένου δικαίου 8. 

Αρχαΐον τούτου προνομιακόν καθεστώς..., διοικεΐται κατά τό καθεστώς αυτού..., ό 

λεπτομερής καθορισμός των Άγιορειτικών καθεστώτων..., ή ακριβής τήρησις των 

Άγιορειτικών καθεστώτων τελεί... ». # 
ι "Οστις κατά τό αρθρον 188 « απορρέει εκ των αύτοκρατορικών χρυσοβουλλων 

τε καί Τυπικών, πατριαρχικών σιγιλλίων, σουλτανικών φ.ρμανίων, ίσχυόντων Γενι¬ 

κών Κανονισμών καί αρχαιότατων μοναχικών θεσμών καί καθεστώτων». 

2 Καίτοι είς γραπτόν κείμενον διαμορφωθείς δεν παρέχει παρά μικρόν πεδιον 

δημιουργίας εθιμικού δικαίου, λόγιο τής παραλλήλου εφαρμογής τού Ιν τή λοιπή επι¬ 

κράτεια ίσχύοντος δικαίου προς πλήρωσιν των υπαρχόντων κενών. Βλ. πλειονα εις 

Σ. Παπαδάτον, σελ. 24-27. Ό Καταστατικός Χάρτης τού Αγίου "Ορους ανα- 

φέρεται είς τον θεσμόν των ανέκαθεν κρατουντών ώς κάτωθι: 

"Αρθρον 12. « Τό "Αγιον "Ορος απολαύει κατά τά ανέκαθεν κρατούντα ειδι¬ 

κών προνομίων καί ασυδοσιών ώς ταΰτα συγκεκριμένος διατυπούνται εν διαταξεσι του 

παρόντος Καταστατικού Χάρτου». „ , , 
"Αρθρον 31. « Ή σφραγίς τής 'ϊεράς Κοινότητος... παραδίδεται εκαστοτε εις 

τούς νέους έπιστάτας κατά τήν ανέκαθεν κρατούσαν τάξιν ». { 

"Αρθρον 115. «Διά τήν εκλογήν των Ηγουμένων... άποστέλλεται είς τήν Ιεραν 

Κοινότητα διά τήν κατά τά έθιμα Ιγκαθίδρυσιν τού Ηγουμένου». ^ 

"Αρθρον 126. « Πάντα τά έν Άγίφ "Ορει εξαρτήματα... είναι κατά τά ανέκαθεν 

κρατούντα άναφαίρετα καί Αναπαλλοτρίωτα κτήματα των κυριάρχων αύτών Ιερών 

Μονών». , . 
"Αρθρον 134. «Πάντα τά έν Άγίφ "Ορει εξαρτήματα... οφειλουσι κατα τα 

άπ’ αιώνων κρατούντα πλήρη σεβασμόν... >. ^ _ 

"Αρθρον 186. « Ή είς τήν Χερσόνησον τού Αγίου "Ορους είσοδος τών θηλεων 

κατά τά Ανέκαθεν κρατούντα απαγορεύεται ». , 

3 Περί τού θέματος τής έπιδράσεως τών ξένων δικαίων κατά τήν περίοδον ταυ- 

την βλ. Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορική εισαγωγή είς τάς πηγάς τού Ελληνικού 

δικαίου, σελ. 7 έξ. καί Γ. II ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία καί εισηγήσεις τού Ρωμαϊκού 

δικαίου, σελ. 92 εξ. 
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II. *Η έπίδρασις τον άναγνωρισθεντος αυτοδιοικήτου 
είς τους διαδόχους του Βυζαντίου εκαοτοτε κυρίαρχους 

του £Αγίου ’Όρους. 

Ή κυριαρχία του Βυζαντίου επί του ' Αγίου Ορους εκλείπει το έτος 

14301, δτε 6 Σουλτάνος Μουράτ Β' (1421 - 1451), καταλαμβάνει τήν Θεσ¬ 

σαλονίκην καί δέχεται τήν υποταγήν τών 1 Αγιορειτών, αναγνωρίζων τήν 
πλήρη αύτών ανεξαρτησίαν, ή τις διήρκεσε μέχρι ιήζ άπελευθερωσεως του 
' Αγίου ’Όρους καί τής ένσωματώσεώς του εις τό Ελληνικόν βασιλειον το 

έτος 1912 2. 
'Η άναγνώρισις τής διοικητικής ανεξαρτησίας συνιστατο εις την απα- 

γόρευσιν πάσης άναμείξεως τών τοπικών αρχών8, εις την ελευθεραν άσκησιν 
τών θρησκευτικών των καθηκόντων4, είς αναγνωρισιν τών κληρονομικών 

1 "Ενα αιώνα περίπου προ τής πτώσεως τής Βασιλευούσης οί Άγΐορεϊται μονα¬ 

χοί φοβηθέντες έπικράτησιν τών Από άνατολάς Τούρκων απέστειλαν πρεσβείαν είς 

τον Σουλτάνον Όρχάν ( ΟΜάώ ) τον Νικητήν (1326 - 1360 ) γαμβρόν επί θυγατρί 

τού Ίωάννου Καντακουζηνοΰ καί έζήτησαν τήν προστασίαν του, ούτος δέ διά φιρμα- 

νίου του Αναγνωρίζει τά προνόμια αύτών « επειδή οί Άγιορεϊται προ τών άλλων 

ραγιάδων έδέχθησαν τήν υπηκοότητα καί Απέκτησαν τήν Ασυδοσίαν... », Γ. Σμυρ- 

νάκης, σελ. 109. 'Η ενέργεια αυτή τών Αγιορειτών μαρτυρεί τήν ρευστότητα καί 

τό άβέβαιον τής κρατούσης τότε καταστάσεως έν Βυζαντίφ. Τήν εποχήν ταύτην έν 

* Αγίφ "Ορει έκράτησαν οί Σέρβοι { 1348 - 1351 ) διαρκώς δέ οί Τούρκοι ελεηλάτουν 

αυτό ( Βασ ίλ ιεφ, ένθ’ Ανωτ., σελ. 772 ). Τό 1357 οί Τούρκοι κατέλαβον τήν Καλ- 

λίπολιν, τό 1365 κατέστησαν πρωτεύουσαν των τήν ’Αδριανούπολιν, τό έτος 1373 δ 

Ιωάννης Ε' γίνεται υποτελής τοϋ Σουλτάνου, τό έτος 1379 επανέρχεται εις τον θρό¬ 

νον του κ.λπ. Συνελόντι είπεΐν, τό "Αγιον "Ορος κατά τον ιδ' αϊ. διήλθεν υπό ίστο- 

ρικάς συνθήκας αγνώστους έν πολλοΐς, πλήν μεστάς έξελίξεων' ο βίος του ήτο διαρκής 

φάσις εναλλασσόμενης κυριαρχίας Βυζαντινών, Καταλανών ( ών ή καταστρεπτική μανία 

ήτο απερίγραπτος, Β σ. σ ί λ ι ε φ, ένθ’ Ανωτ., σελ. 753 ), Σερβων, Τουρκίαν, Βυζαντι¬ 

νών. Άδικων τον Άγιορειτικόν μοναχισμόν δ Αλέξανδρος Ν. Διομήδης (Βυ¬ 

ζαντινά ί μελέται, τ. Α', 1951, σελ. 133) Αποκαλεϊ τήν προσφοράν υποταγής τών Αγιο¬ 

ρειτών είς τούς Τούρκους συνθηκολόγησιν : « Αί μοναί καί οί πλεϊστοι τών μεγάλων 

αρχόντων έσυνθηκολόγησαν έγκαίριος, μεταξύ τών πρώτων δέ τό συγκρότημα τού Αγίου 

’Όρους ». Δεν δικαιολογεί όμως πως άλλως ήτο δυνατή ή διατήρησις τοϋ Άγιορειτι- 

κού μεγαλείου καί ή περιφρούρησις τών θησαυρών του, ουδέ Αναφέρει τί τό τότε 

πρακτέον. Τό θέμα τοϋτο έν έκτάσει πραγματευόμεθα είς τάς Σλαυϊκάς διεισδύσεις 

εν Άγίφ "Ορει, σελ. 118-121 { Φιλόδουλον πνεΰμα ). 

2 Κ. Βλάχος, σελ. 81-82. 

3 Μέχρι τοΰ έτους 1810, δτε ό έν Θεσσαλονίκη Τούρκος Διοικητής έκύρωσε τό 

Ζ' Τυπικόν καί τό έτος 1840, δτε διά Σουλτανικοΰ φιρμανίου διωρέσθη έν Άγίφ 

"Ορει Υποδιοικητής ( Καϊμακάμης ) υπαγόμενος είς τον έν Θεσσαλονίκη Διοικητήν. 

Πρβλ. ώς προς τον Καϊμακάμιΐν Ισίδωρον Μοναχόν, ένθ’ ανωτ., σελ. 24. 

4 Ή ελευθερία αΰτη ώφείλετο είς διάταξιν τοΰ Κορανίου άπαγορεύουσαν τήν 

παρεμπόδισιν Από τής έκπληρώσεως τών θρησκευτικών καθηκόντων τών μονοθεϊστών. 
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δικαιωμάτων των μονών και μοναχών1 και γενικώς εις τήν άναγνώρισιν 
πασών τών υπό τών Βυζαντινών παραχωρηθεισών προνομιών2 εκτός μεμο¬ 

νωμένων περιπτιοσεων θεσπισεως οικονομικών επιβαρύνσεων . 

Κατά τήν περίοδον της Όθωμανικής κυριαρχίας ή διοικητική του'Αγίου 
"Ορους ανεξαρτησία καί αί προνομίαι αυτού άνεγνωρίσθησαν αμέσως ή εμ¬ 

μέσως διά διεθνών συνθηκών, ώς ή του Κιουτσουκ - Καϊναρτζη τής 10/21 

Ιουλίου 1774, τό Χάττι - Χουμαγιουν τής 18ης Φεβρουάριου 1856,^ του 

'Αγίου Στεφάνου τής 3ης Μαΐου 1878 καί του Βερολίνου τής 1/13 Ιου¬ 

λίου 1878 *. β χ 
Ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν του Αγίου "Ορους (1912) ή Έλληνικη 

Πολιτεία άνεγνώρισε τό άρχαϊον προνομιακόν καθεστώς ώς είχε τούτο, φρον- 

τίσασα μάλιστα νά τό κατοχύρωση συνταγματικώς5. Πράγματι δε διά του 
συνταχθέντος Καταστατικού Χάρτου ( 1924) 6 καί τών μετέπειτα ψηφισθέν- 

των Συνταγμάτων7, έδωκεν αυτφ οριστικήν πλέον μορφήν, ήτις ουδέν έτε¬ 

ρον είναι εΐμή τό άρχαϊον προνομιακόν Καθεστώς ενιαΐον καί πλήρες. Τό 
Σύνταγμα τής Ελλάδος άποκρυσταλλώσαν τό επί μίαν χιλιετηρίδα κυριαρχή- 

ι Διά φιρμανίου του Σουλτάνου Σελίμ Α' ( 1517 ) Ιρρυθμίσθησαν τά κληρονο¬ 

μικά δικαιώματα τών μοναχών* βλ. κείμενον εις Σ. Παπαδάτον, σελ. 12, σημ. 2 

καί Γ. Σμυρνάκην, σελ. 111. 
2 Ώς λ.χ. τό φιρμάνιον τοϋ Σουλτάνου Σελίμ Γ' (1807), οπερ βλ. εις Ισιοο3- 

ρον Μοναχόν, ένθ’ άνωτ., σελ. 24. Επίσης βλ. τό φιρμάνιον τοϋ Σουλτάνου 

Άβδούλ Μετζίτ ( 1852) δι’ ού « Πάσαι αί γαΐαι καί τά εις εκκλησίας άνήκοντα κτή¬ 

ματα καί αφιερώματα θά διατηρήσωσι τά ανέκαθεν προνόμια αυτών», Γ. Σμυρ- 

νάκ ης, σελ. 191. , „ „ , , ΛίΓ 
3 Ώς λ.χ. ή διά φιρμανίου παραχώρησις ανεξαρτησίας υπο του Σουλτάνου^ Μου- 

ράτ Α' (1881) αντί χαρατσιού άνερχομένου εις 14.000 ύπέρπυρα καί 130.000 ασπρα, 

Γ. Σμυρνάκης, σελ. 100. Τό έτος 1841 ό Σουλτάνος Άβδούλ Μετζίτ Χάν διά 

φιρμανίου του διακανονίζει τούς κεφαλικούς φόρους, Γ. Σμυρνάκης, σελ. 188. 

4 Βλ. λεπτομέρειας είς Σ. Π α π α δ ά τ ο υ, Αί Σλαυϊκαί διεισδύσεις, σελ. 122 -132. 

5 £ Παπαδάτος, σελ. 22-24. Κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τοϋ Σ. Σο- 

λ ι ώ τ η είς Θέμιδος ΜΗ' ( είσήγησις έπί 1093/1936 ΣτΕ.) * ή Ελληνική Πολιτεία δια- 

δεχθεϊσα τήν Τουρκικήν αύτοκρατορίαν έν τη κατοχή τής περιοχής τοϋ Άθω ούδεμίαν 

απολύτως νομικήν ύποχρέωσιν είχε νά σεβασθή τά προνόμια καί ειδικά δικαιώματα 

τά παραχωρηθέντα παρά τών Βυζαντινών καί τών Τούρκων προς τάς μονάς τοϋ Άγιου 

"Ορους... Ή Ελληνική Πολιτεία ήδύνατο νά αγνόηση τά προνόμια ταΰτα και να 

άσκηση τήν έαι.τής κυριαρχίαν εν δλη της τή έκτάσει... Έν τούτοις ή Ελληνική 

Πολιτεία, έκ σεβασμοϋ προς τήν ίεράν παράδοσιν τών μονών του * Αγίου "Ορους^ αιτι- 

νες διά μέσου τών αιώνων διατηροΰσι μετά πίστεως καί μίαν σελίδα τής ζωής τής 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έδέχθη καί έχορήγησε... αύτοδιοίκησιν...». 

6 Βλ. λεπτομέρειας περί τής συντάξεως τοϋ Καταστατικού Χάρτου και τών δια¬ 

τάξεων αύτοϋ παρά Σ. Π α π α δ ά τ φ, σελ. 11 έξ. καί τάς έκεΐ παραπομπας.^ ^ 

7 Τό πρόσωρινώς ίσχΰσαν Σύνταγμα τοϋ έτους 1926, τό Σύνταγμα του έτους 

1927, τό νϋν ίσχΰον (1952 ), αυτόθι, σελ. 23. 
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σαν μοναχικόν πνεύμα καί άναγαγόν αυτό είς καθεστηκυΐαν τάξιν, προβάλλει 
είς τό διηνεκές τό μόνον ζών κατάλοιπον του Βυζαντινού Κράτους, τής λαμ- 

πρότητος τού οποίου είναι δημιούργημα τό Αγιον Ορος . 

Ε'-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

I. Παραλληλισμός τού αυτοδιοίκητοί) τού Άγιου "Ορους 
προς τήν διοικητικήν όργάνωσιν τής λοιπής αυτοκρατορίας. 

Παρά τήν μέχρι τούδε εύρεϊάν πως έξέτασιν τής παραχωρηθείσης αυτο- 

διοικήσεως διά τήν πλήρη παρουσίασίν της θά επιχειρήσωμεν τήν^σύγκρισιν 

αυτής προς τήν διοικητικήν όργάνωσιν τής λοιπής αυτοκρατορίας . 

Ή διοικητική ανεξαρτησία τού Άγιου "Ορους, ώς εΐδομεν, παραχωρεί- 

ται κατά τάς άρχάς τής Μακεδονικής δυναστείας ΰπό τού βασιλέας Βασι¬ 

λείου Α' τού Μακεδόνος, ήτοι υπό τής δυναστείας ήτις κατήργησε τας απο 
τής εποχής τού Ιουστινιανού παραχωρηθείσας αυτονομίας είς απομεμακρυ- 

σμένας περιοχάς τού Βυζαντίου8, διότι κατά τον Λέοντα τον Σοφόν «προς 
μόνην τήν βασιλείαν πρόνοιάν τε καί δωΐκησιν άνηρτηνται παντα» Κ Την^επο- 

χήν ταΰτην τό Βυζαντινόν κράτος ήτο διηρημένον είς « θέματα » Β, είς τό 
τοιούτον δέ τής Θεσσαλονίκης φέρεται ύπαγόμενον καί τό « βάνδον του τότε 
Άκρους», προ τής καθιερώσεώς του ώς μοναχικού χώρου6. Τό « βάνδον» 

ήτο μικροτέρα διοικητική περιφέρεια, ύποδιαίρεσις τουτέστιν του θέματος . 

Περί τό τέλος τού ιβ' αίώνος καί δή μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως υπό τών Φράγκων τό έτος 1204 Εμφανίζεται τό « κατεπανίκιον », διοι¬ 

κητική περιφέρεια αντίστοιχος τού βάνδου8. Τό κατεπανίκιον διοικούμενον 

1 Πρβλ. αυτόθι, σελ. 24. , ... ,. 
2 Ή άνάπτυξις τής παρούσης παραγράφου είναι εν πολλοις ατελής ελλείψει 

ένταΰθα τών απαραιτήτων πηγών. 
3 Κ Ά μαντού, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού κράτους, τ. Α, 195ο, σελ. 48, ιοια 

δέ σελ. 50. οπού Αναφέρει δτι παρεχωρήθη πλήρης αύτονομία είς τήν Χέρσωνα (Κρι¬ 

μαίας), τήν νήσον Ηωτάβην τής Έρυθράς θαλάσσης καί τήν Βενετίαν. 

4 Αυτόθι, σελ. 51. , _ 
5 Περί τών .θεμάτων, πρβλ· Κ. Παπαρρηγοποολο», Ιστορία του Ελ¬ 

ληνικού “Εθνους (έκδοσ.ς Σεφερλή), τ. Δ', σελ. 29 έξ., Βασίλιεφ, ενθ ανώι., 

φερθείσας μελετάς τοϋ Δ. Ζακυθηνοΰ. _ , 
6 Γ. I. Θεοχαρίδου, Κατεπανίκια τής Μακεδονίας, σελ. 15-1<. 

7 Τό βάνδον διοικεϊται ύπό τοϋ « Τοποτηρητοΰ » ή τοϋ « Κόμητος », Γ. I. Θ εο 

χαρίδης, ένθ’ άνωτ., σελ. 1. 

8 Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ η ς, ένθ’ άνοιτ., σελ. 1. 



472 Σταύρου Ίωσ. Παπαδάτου Ή διοικητική ανεξαρτησία τοΰ Άγιου “Ορους επί Βυζαντινών 473 

υπό του «Κατεπάνω» έδήλου κατ’άρχάς τό « Μέγα ■θέμα»1, άργότερον δέ, 

ως ανωτέρω, μετέστη είς διοικητικήν περιφέρειαν ύπαγομένην τφ θέματι. 

Έκαστου « θέματος » προΐστατο 6 « στρατηγός »2 οστις πλήν τής διοικήσεως 
των στρατευμάτων του είχε την άνωτάτην πολιτικήν του Θέματος διοίκησιν. 

Μετά τον στρατηγόν ήρχετο εις την πολιτικήν του θέματος διοίκησιν ό 
«Πρωτονοτάριος» ο άποκληθείς «κριτής» καί «δικαστής»8. 

Ή λεπτομερής άνάπτυξις των αντικειμένων τούτων δεν είναι έργον τής 
παροΰσης μελέτης 4. Ή σκιαγράφησις αΰτη τής διοικητικής διαιρέσεως του 
Βυζαντίου σκοπεί μόνον νά παράσχη άμυδράν εικόνα τής περιφερειακής 
όργανώσεως τής αυτοκρατορίας έναντι του 'Αγίου "Ορους. Χρήζει δμως 
ενταύθα σημειώσεοος τό δ'τι κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον αΰτοδιοίκησις 
καί αποκεντρωτικόν σύστημα δεν ύπήρχον5. Ό αυτοκράτωρ συγκεντρών εν 
εαυτφ άπάσας τάς εξουσίας έκυβέρνα άπολυταρχικώς. *Ατομική ελευθερία καί 
δικαιώματα των υπηκόων υπό τήν σημερινήν έννοιαν ήσαν άγνωστα6. 

1 Γ. I. Θεοχαρίδης, ένθ’ άνωτ., σελ. 1. 'Ο Κατεπάνω ήρχετο είς ίεραρχι- 

κήν κλίμακα μετά τον Δούκα ( Δούξ - Κατεπάνω - Στρατηγός ). Διά τοΰ χρυσοβούλλου 

τοΰ Αλεξίου Γ' τοΰ Αγγέλου {1199) ή ίεραρχική κλϊμαξ μεταβάλλεται καί ό Κατε¬ 

πάνω έπεται τοΰ Στρατηγού (Δούξ - Στρατηγός - Κατεπάνω). Πρβλ. τάς αυτόθι παρα- 

πομπάς. Βλ. καί Κ. Άμάντου, “Ιστορία τοΰ Βυζ. κράτους, τ. Β', 1957, σελ. 113. 

*0 Κ. Παπαρρηγόπουλος, ένθ’ άνωτ., σελ. 34 έξομοιοΐ τον Κατεπάνω προς 

Στρατηγόν, διοικητήν παραμεθορίων θεμάτων καί κεκτημένον πλείονας λόγφ θέσεως 

αρμοδιότητας. 

2 Έξ οΰ καί τά θέματα εκαλούντο ενίοτε « στρατηγίδες », Κ. Παπαρρηγό¬ 

πουλος, ένθ’ άνιοτ., σελ. 34. 'Ο «στρατηγός» άπαντα και υπό διαφόρους παρεμ¬ 

φερείς τίτλους ως « μονοστράτηγος », « αρχιστράτηγος >, « πρωτοστράτηγος », «υπο¬ 

στράτηγος», «στρατηλάτης» κ.λπ. Συνήθως προσετίθετο καί προσδιοριστικόν τής 

θέσειος αύτοΰ, λ.χ. «στρατηγός τής εώας», « μονοστράτηγος των 'Ροομαικών ταγμά¬ 

των», «στρατηλάτης ιππικής τε καί πεζικής». Βλ. πλείονα είς Κ. Ου ίΐΐ&ηά, 

έΐηάεδ δΐΐΓ Πιϊδίοίτε ΕάηιίηϊδίΓαΙίνε άε ΓΕηιρΐτε ΐ>3'Ζ3ηΙίη, ΕΕΒΣ ΚΘ', σελ. 35 Ιξ. 

3 Κ. Παπαρρηγόπουλος, έ'νθ’ άνωτ., σελ. 35. 

4 “Άλλωστε θέματα παρ’ ειδικών έπεξειργασμένα δεν χρήζουσι τής ήμετέρας 
συμβολής. 

5 Πλήν τής ήδη άναφερθείσης υπό Κ. Άμάντου, ένθ’ άνωτ., τ. Α', σελ. 48 έξ., 

ό Δ.Ζακυθηνός( λεξικόν Ήλιου, τ. 7, “Ελλάς, σελ, 254) δέχεται ότι οί κατά τόπους 

διοικηταί « ήσκουν απλήν διαχείρισιν καί ούχί διατακτικήν εξουσίαν. Ανεξάρτητοι ό 

εις τοϋ άλλου ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ αύτοκράτορος διεχειρίξοντο τήν διοίκη- 

σιν χωρίς νά κυβερνούν ». “ΟΝ. Καλομενόπουλος( Μεγ, ’Ελλην. ’Εγκυκλ., 

τ. ΙΒ', σελ. 489, σημ. 3, λήμμα «Θέμα» ) δέχεται ότι επί Βυζαντινών υπήρχε πλή¬ 

ρης άποκέντρίοσις, ούχί όρθώς βεβαίως. Κατά τον Α. Δ ιο μ ή δη ν ( Βυζαντινοί μελέ- 

ται, τ. Α', 1951, σελ, 121) «“Η τοπική αυτονομία καί ή άναγνιορισις ή καί μόνη ή 

άνοχή κύκλου δικαιωμάτιον είς άτομα, ομάδας ατόμων ή τοπικάς περιφέρειας, ήτο 

σκέψις άπολύτως άσυμβίβαστος μέ τάς άκολουθουμένας άρχάς απολυταρχικής μοναρ¬ 

χίας μέ συγκεντρωτικόν σύστημα διοικήσεως ». Πρβλ. καί σελ. 118, Ιδία σημ. 3. 

6 Αύτός ήτο καί ό σπουδαιότερος λόγος τών συνεχών εξεγέρσεων καί στάσεων. 

Συγκρίνοντες ενταύθα τήν αΰτοδιοίκησιν τοΰ 'Αγίου "Ορους προς τήν 
περιφερειακήν δργάνωσιν τοΰ λοιπού βασιλείου, διαπιστοΰμεν οτι μόνον είς 
τό "Αγιον "Ορος έ'λαχεν ό κλήρος τής προνομιακής βασιλικής μεταχειρίσεως. 

Ή άναγνώρισις τοπικών αρχόντων, αί φορολογικοί καί λοιπαί προνομίαι, ή 
άναγνώρισις τοΰ εθιμικού δικαίου καί ή συμμετοχή τών 'Αγιορειτών σχεδόν 
πάντοτε είς τό νομοθετικόν έργον ιοΰ αύτοκράτορος, καθ’ ήν εποχήν διά 
τήν λοιπήν αυτοκρατορίαν νόμον άπετέλει ή θέλησις αΰτοΰ, αποτελούν τάς 
βάσεις τοΰ διοικητικού συστήματος. 

Βεβαίως δεν είναι απολύτως δυνατός δ πλήρης παραλληλισμός τοΰ 
συστήματος τούτου προς τήν λοιπήν διοικητικήν μηχανήν, διότι ή βάσις τής 
αΰτοδιοικήσειος, τά διοικητικά όργανα αυτής, ό βαθμός καί ό τρόπος εξαρ- 

τήσεως, ό σκοπός καί τά μέσα ήσαν παντελώς διάφορα. Ή παραχωρηθεΐσα 
έν 'Αγίιρ ’Όρει αΰτοδιοίκησις έσκόπει είς τήν προώθησιν τοΰ μοναχικοΰ 
μεγαλείου, δι’ ήν απαραίτητος ήτο ή παρεμπόδισις τής ενεργού πολιτικής 
εξουσίας, ένφ εν τφ λοιπφ βασιλείφ τήν εποχήν τών συχνών πολέμων, τών 
στάσεων καί εσωτερικών ερίδων προβάλλει αναγκαία ή πέριξ τοΰ αΰτοκρά- 

τορος συσπείρωσις τών στρατιωτικών καί πολιτικών δυνάμεων. Τούτφ τφ 
λόγφ δεν παρεχωρήθησαν είδικαί αρμοδιότητες είς τούς τοπικούς διοικητάς, 

αλλά πάσα αυτών ενέργεια έδήλου τήν αποφασιστικήν θέλησιν τοΰ Βυζαντι¬ 

νού βασιλέως. 
"Ισως παρατηρηθή ότι καί τών 'Αγιορειτών ή διοικητική ανεξαρτησία 

ήτο δοτή και ύπέκειτο εις αύξησιν ή μετριασμόν κατά τήν θέλησιν τοΰ αυτό- 

κράτορος καί συνεπώς κατ’ ουσίαν ανύπαρκτος. Όρθή βεβαίως ή περί δοτής 
εξουσίας γνώμη, πλήν έν τοΐς πλαισίοις τής παραχωρηθείσης αύτοδιοικήσεως 
κατελείπετο ευρύ πεδίον έλευθέρας ενεργείας κατά τήν κρίσιν τών τοπικών 
άρχόντιον είς βαθμόν μάλιστα πλησιάζοντα τήν ανεξαρτησίαν, δπερ δεν συνέ- 

βαινε μέ τούς λοιπούς τοπικούς διοικητάς. "Αλλωστε ή καλώς εννοούμενη 
αΰτοδιοίκησις κεΐται εντός προκαθωρισμένων νομικών πλαισίων δυναμένων 
πάντοτε νομοθετικώς νά μεταβληθώσιν, ή άξια δέ αυτής έγκειται είς τήν 
εντός τών παραχωρηθεισών αρμοδιοτήτων άνάπτυξιν δημιουργού δράσεως. 

'Ως τοιαύτη δέ ή αΰτοδιοίκησις τοΰ 'Αγίου "Ορους έξήντλησε παν δριον 
παραγωγικότητος. 

Ή παραχωρηθεΐσα λοιπόν αΰτοδιοίκησις τοΰ 'Αγίου "Ορους, ήτις ήτο 
άφ’ ενός αποτέλεσμα τής βαθείας θρησκευτικής πίστεως τών Βυζαντινών 
αΰτοκρατόρων καί τής αγάπης των προς τον μοναχισμόν καί άφ’ ετέρου 
άναγνώρισις τής προσφοράς τοΰ μοναχισμού προς τήν θρησκείαν καί τήν 
πολιτείαν, δεν ευρίσκει συγγενή θεσμόν εν τφ Βυζαντινφ κράτει, 6 δέ άνω- 

τέρω συντόμως έπιχειρηθείς παραλληλισμός καταδεικνύει τήν τεραστίαν δια¬ 

φοράν τής διοικητικής όργανώσεως αΰτοΰ καί τής λοιπής διοικητικής όργα¬ 

νώσεως τοΰ Βυζαντινού βασιλείου. 
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II. Σύγκρισις τής παραχωρηθείσης ανεξαρτησίας 
προς την τοιαύτην των λοιπών μονών τής αυτοκρατορίας. 

Τό μοναχικόν δίκαιον έν τή λοιπή αυτοκρατορία άνεπτΰχθη πολύ πριν 
έμφανισθή ό μοναχισμός έν *Αγίω ’Όρει, αί άφορώσαι δε εις την ίδρυσή 
λειτουργίαν και ανεξαρτησίαν των μονών διατάξεις συνοπτικώς εκτίθενται 

κατωτέρω. 

Ύπαγαγούσα ή Εκκλησία υπό την εξουσίαν της τούς μοναχούς1 καί διά 
τής εν Χαλκηδόνι Συνόδου κατατάξασα αυτούς εις τον κλήρον2, υπήγαγε τούς 
κατά τόπους μοναχούς υπό την εξουσίαν τού οικείου Επισκόπου 8, εξηρτησε 
την άνέγερσιν μοναστηριού εκ τής γνώμης αυτού4 και άπηγορευσε την 
μεταβολήν τού άνεγερθέντος μοναστηριού εις ετερον εύκτήριον οίκον". Η 

ΐδρυσις μονών παρ’ αιρετικών δεν ήτο επιτρεπτή 6. 

Τάς των κανονικών διατάξεων προϋποθέσεις έθέσπισαν οί νόμοι τής 
πολιτείας 7 συμφώνως προς την κρατούσαν αρχήν τής άναγνωρίσεως των κα¬ 

νόνων των Οικουμενικών Συνόδων ώς ΐσχυουσών νομικών διατάξεων8, καιτοι 

1 Βλ. περί τοΰ ζητήματος τής υπαγωγής των μοναχών υπό την εξουσίαν τής 

Εκκλησίας Δ. Πετρακάκου, Οί μοναχικοί θεσμοί έν τή όρθοδόξφ ανατολική 

εκκλησία, σελ. 121. Πάντως « αί μοναί κατά την πρώτην περίοδον τής ύποστάσεως 

αυτών εύρίσκονται εκτός τοϋ κύκλου τής νομοκανονικής διοργανώσεως τής έκκλησίας », 

Β. Ογεπιο, ϋΐε τεεΜΙΐεΙιε 3ΐε11ιιη£ υπά θΓ£3πΪ53ί:ϊοη άετ Οπεοϊπεείιεη 

Κίοδίετ π&είι άεηι ΙιΐΒίίηωηϊδοΙιεη ΚεείιΙ, ΒΖ XXIX ( 1929 - 1930), σελ. 8 (άνα- 

φέρονται παρά Κ. Δ. Μ ο υ ρ α τ ί δ ο υ, Ή μοναχική ύπακοή, σελ. 19 ). 

2 Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 220 έξ. 

3 Πρβλ. κ. Δ', Ζ', Η' Χαλκηδόνος, Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 225 έξ. 

4 « Μηδένα μηδαμού οίκοδομείν μηδέ σννιστάν μοναστήριον παρά γνώμην τοΰ τής 
πόλεως έπισκόπου », κ. Δ' Χαλκηδόνος, Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 226. Τό αυτό ορίζει 

καί ό κ. Α' τής έν Κωνσταντινουπόλει Α'- Β' «μηδενϊ εξεϊναι μοναστήριον οϊκοδο- 

μεΐν άνεν τής τοϋ επισκόπου γνώμης καϊ βουλής η, αυτόθι, σελ. 648. 

5 «Τα άπας καθιεροοθέντα μοναστήρια κατά γνώμην επισκόπου μένειν εις τό διη¬ 

νεκές μοναστήρια », κ. ΚΔ' Χαλκηδόνος, Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 271. 

6 «Αιρετικοί ον ποιοΰσι μοναστήρια», Νομοκάνων Φωτίου, Σύνταγμα, τ. Α', 

σελ. 262. 

7 Νεαρ. 6,ι, 131,ι Ιουστινιανού. 

8 « Θεσπίζομεν τοίνυν τάξιν νόμων επέχειν τους άγιους εκκλησιαστικούς κανόνας 
τούς υπό των άγιων τεσσάρων συνόδων έκτεθέντας ή βεβαιωθέντας... των γαρ προει¬ 

ρημένων άγιων δ’ συνόδων καί τά δόγματα καθάπερ τάς Θείας γραφάς δεχόμεθα καί τούς 
κανόνας ώς νόμους φυλαχτό μεν », Νεαρά 131,1. Καί «οι κανόνες οί εκκλησιαστικοί 
οί παρά των άγιων καί οικουμενικών έπτά συνόδων ταχθέντες ή βεβαιωθέντες, ήγονν 
παρ’ άλαλων μεν μερικών γεγονότος συνόδων, παρ’ αυτών δέ έπικυρωθέντες, τάξιν νόμων 
επέχουσιν... », 8γηορ3Ϊ3 ιπϊηοΓ Κ, οη', 1ιΐ5 Οταεεο * Κ,οηιαπιιπι (Ζ3θ1ΐ3Γί3ε 
νοη Π ΐ π § ε η ΐ ϋ & I), τ. II, σελ. 184. 
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έν τφ κανονικφ δικαίφ έκράτει ή αρχή τής μή έναντιώσεως τής Έκκλησίας 

προς τάς βασιλικάς αποφάσεις *. 

*Η συνήθης ΐδρυσις τών μονών ήτο ή παρ’ ιδιωτών, ώς δέ μαρτυροϋ- 

σιν αί πηγαί, εις τούς δομήτορας τών μονών ίδιώτας παρεχωρήθησαν πλεΐ- 

σται προνομίαι, δικαιώματα καί άσυδοσίαι 2. Ούτως δ αύτοκράτωρ Νικηφό¬ 

ρος Βοτανειάτης διά χρυσοβοΰλλου τού έτους 1080 καθιστά τήν έν Στροβήλφ 
μονήν τού Τιμίου Προδρόμου « αύτοδέσποτόν τε καί αυτεξούσιον καθ' έαντήν 
άγομένην και διενθυνομένψ κατά τό μέλλον επί ταύτη γενέσθαι παρά τής δη- 

λωθείσης γυναίκας τυπικόν καί μήτε υπό βασιλικά καί πατριαρχικά ή επισκο¬ 

πικά, μήτε μην υπό τινα ιδιωτικά καί συγγενικά δίκαια αγεσθαι πώποτε, 

άλλ} έλευθεριάζειν καθαρώς...» 3. 'Ο αύτοκράτιορ Ανδρόνικος Γ' έπικυροΐ 
τάς παραχωρηθείσας προνομίας εις τήν Μονήν 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολό¬ 

γου 4, ό Μανουήλ Κομνηνός αναγνωρίζει τήν κυριότητα τών μετοχίων τών 
μονών τής βασιλείας του5, δι* άλλων δέ αύτοκρατορικών διατάξεων αναγνω¬ 

ρίζεται ή ανεξαρτησία αυτών6. Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος ΐδρυσεν εν Κων- 

1 Κατά τον κ. ΙΖ' Χαλκηδόνος « ή τών εκκλησιαστικών παροικιών τάξις άκο- 

λονθείτω τοϊς πολιτικοϊς καί δημοσίοις τνποις », Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 259, « τή βασι¬ 

λική εξουσία, άντιπίπτειν ού δεδυνήμεθα » Ζωναράς, αυτόθι, σελ. 260. 

2 Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 29, όπου αναφέρει τήν δημιουργίαν ιδιωτι¬ 

κού κτιτορικοΰ δικαίου- Ό 1- Ζ Ιι ί 5 Η ηι 3 η, ϋαβ δΙΐΚεττεεΚί: ϊη άετ Μοτ&οηίαηάί- 

8θ1ιεη Κϊτεΐιε, νΊεη 1888, σελ 50, υποστηρίζει οτι οί μοναχοί τών ελευθέρων μονα- 

στηρίων ήσαν υπόχρεοι μόνον έναντι τών κιιτόρων, παρά Δ, Πετρακάκφ, σελ. 

32, οπού καί κριτική τής γνώμης ταύτης. 
3 Δ. Ηετρακάκος, σελ. 29. Περί τών άφορωσών εις τήν μονήν ταύτην βασι¬ 

λικών πράξεων βλ. Μ Πε 1 ο 3 ί ο ίι - Μ ίΐ 11 ε τ, Αεία εΐ άίρ1οπΐ3Ϊ3..., τ. VI, σελ. 

16, 23, 59-80, 81 -90, 100, 119, 112 καί 166. 

4 « Έπεί δέ άνέφερον οί τοιοντοι μοναχοί καί οτι οί ίεροπατοι άρχιεπίσκοποι, δ τε 
Λήμνον καί ό Κώ πειρώνται άπαιτείν από τών τοιούτων μετοχίων τό λεγόμενον κανο¬ 

νικόν, το μνημόσυνον καί άλλα τινά, απερ ούδεν είχον δίκαιον άποδιδόναι προς αυτούς, 

καί παρεκάλεσαν καί περί τούτου τήν βασιλείαν μου, διορίζεται καί περί τούτον ή βασι¬ 

λεία μου, ΐνα διαμένωσι καί παρά τών τοιούτων αρχιερέων υπέρ τών δηλωθέντων άπαι- 

τημάτων Ανενόχλητοι καί αδιάσειστοι η. Μΐΐτίοβϊοΐι-Μΰΐΐετ, Αεΐ3 εί άίρίο- 

Πΐ3ί3, τ. VI, σελ. 284. Βλ. αυτόθι, τ. IV, σελ. 301, τήν επ’ αύτοΰ θέσιν τής Έκκλη¬ 

σίας. Πρβλ. καί Δ. Πετρακάκον, σελ. 30, σημ. 13. 

5 « Πάντα τά σήμερον νεμόμενα ακίνητα... έχειν τάς ρηθείσας μονάς κατά διηνεκή 
δεσποτείαν ως δώρον καί φιλοτίμημα τής βασιλείας μου καί δεσπόζειν αυτών εις τούς 
έξης δπαντας καί διηνεκείς χρόνους, κ&ν εύλόγως καν παραλόγως τούτων τινά ή τά δλα 
ίσως έως τον νυν κατεϊχον, καν δίχα τίνος δικαιώματος, ή από δικαιωμάτων μέν, κακώς 
<5έ έχόντων ή ψευδώς συντεθέντων », χρυσόβουλλον έτους 1158 (Νεαρά 61) έν Ιιΐδ 

Οτβεοο - Βοπιαηιιιη (Πϊυ§;ειιΙ1ΐ3ΐ), τ. III, σελ. 450 εξ. Πρβλ. και 1ιΐ5 Οτμεεο - 

Κ,οιηθηαηι (Ζέπων), τ. I, σελ. 381. 

6 Χρυσόβουλλον Ίωάννου Καντακουζηνοϋ ( Νεαρά 51 ), θιΐ8 Οτ3εθθ - Κοΐη3Πΐΐιιι> 

τ. III, σελ. 703 -705. Έν ΑεΤ3..., τ. III, σελ. 306, 307, 308 υπάρχει ό εξής χαρα- 
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σταντινουπόλει τάς μονάς ?Αγίου Δημητρίου και *Αρχαγγελου Μιχαήλ αυτό* 

δεσπότους1. 'Ο ίδιος διά χρυσοβούλλου του έτους 1259 παραχωρεί προνο- 

μίας καί αναγνωρίζει τό αύτοδέσποτον τής Νέας Μονής Χίου Ο αυτός 
αύτοκράτωρ παρεχώρησε δικαιώματα εις τήν μονήν τής άειπαρθενου Μαρίας 

τής Αμοργού3 καί εις τάς μονάς Μακρινιτίσσης4 καί Νέας Πέτρας5. Περι¬ 

πτώσεις παραχωρήσεως εδαφικής έκτάσεως εις τάς μονάς δι’ έκμετάλλευσιν 
καί πορισμόν έσόδο>ν δεν είναι ασυνήθεις6. Εΰρίσκονται δε και περιπτώσεις 

φορολογικών απαλλαγών των μονών7. 

Καίτοι εκ των ανωτέρω δείκνυται, δτι αί μοναι ήσαν ανεξάρτητοι και 
αύτοδέσποτοι8, εν τοΰτοις ή εξουσία του οικείου επισκόπου επ’ αυτών επι 
πνευματικής ιδία ψυσεως υποθέσεων πάντοτε άνεγνωρίζετο9. Αναμφισβη- 

κτηρισμός μονής « αυτόνομός τε και αντοδέσποτος, αδούλωτος τε και ακαταπάτητος και 
άούδοτος, άνενόχλητός τε καί ολως άκαταζήτητος παρά παντός προσώπου έκκλησιαστι- 

κοϋ καί λαϊκόν μηδέν μηδενΐ χρεωστονσα παρέχειν ». Βλ. πλείονα εις Δ. Π ε τ ρ α κ ά- 

κ ο ν, σελ. 60, σημ. 14. 

1 *Α. Διομήδου, Βυζαντινοί Μελέται, τ. Α', σελ. 90. 

2 Ασία..., τ. V, σελ. 2 καί ;[ιΐ5 Οταεσο - Κοπι&ηυιη (Ζέπων ), τ. I, σελ. 653. 

3 Αοία..., τ. V, σελ. 258. 

4 4υδ Οτ&εεο- Κοτηαηηιπ (Ζέπων), τ. I, σελ. 505 εξ. 

δ Αεία..., τ. V, σελ. 258. Πρβλ. καί Ά. Διομήδου, Βυζαντινοί Μελέται, 

τ. Α', σελ. 190, σημ. 1. 

6 Ό Αλέξιος Κομνηνός τό έτος 1085 παραχωρεί τήν νήσον Κώ μεθ’ δλης τής 

περιοχής της κ ού καιρικώς ονδέ χρόνοις άριθμητοΐς, άλλ' έπ αναφαίρετο) και διηνεκεΐ 
δεσποτεία, καί κυριότητα) παρά Δ. Πετρακάκφ, σελ. 29- 30, καί Αοία..., τ. VI, 

σελ. 23. 

7 Συνεχίζτον ό Αλέξιος Κομνηνός (Δ. Πετρακάκος, σελ. 30) παραγγέλλει 

« την τοιαντην νήσον ή βασιλεία μον άφιεροί τφ Θεω καί εσται άπο γε τής σήμερον και 
εις τούς έξης άπαντας καί διηνεκείς χρόνους άπεσπασμένη μεν των βασιλικών δικαίων, 

άπηλλαγμένη δέ καί των σεκρετικών άρκνων, μόνοι δέ ανατεθειμένη θεω και τοϊς εν 

αΰτή μοναχοΐς ». 

8 Ώς χαρακτηριστικώς παρατηρεί ό Ά. Διομήδης, ένθ’ άνωτ., σελ. 77 

« έδημιουργουντο οΰτω πράγματι μικροκρατίδια έν τφ κρατεί, απειρία μικρών αυτο¬ 

κέφαλων οργανισμών, κέντρα ιδίας ζωής μέ ίδιους κανόνας, Ιδίας παραδόσεις, ακτι¬ 

νοβολούντο ευρύτατα καί ασκούντο άκαταγώνιστον έλξιν», καίτοι ό χαρακτηρισμός 

των « μικροκρατιδίων » δέν είναι επιτυχής, διότι αί μοναι παρα τήν παραχωρηθεϊσαν 

αυτονομίαν ύπέκειντο πνευματικώς καί διοικητικούς είτε εις τούς κατά τόπους διοικη- 

τάς καί επισκόπους είτε είς τον αΰτοκράτορα καί τον Οικουμενικόν Πατριάρχην. 

9 'Ο Βαλσαμών σχολιάζων τον κ. Α' τής Α' - Β' ( Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 651 - 

652) παρατηρεί : « Νομίζω ονν, ώς εκ τον κανόνας τούτου ονκ ένεδόθη τφ επισκοπώ 
κατεξονσιάζειν τοϋ μοναστηριού, ώς δεσποτικώς διαφέροντος τή εκκλησία αυτόν■ άλλ 
έχειν μόνα δίκαια δεσποτικά έπ5 αύτφ. Εϊσί δέ ταΰτα' άνάκρισις των ψυχικών σφαλμά¬ 

των, έπιτήρησις των διοικούν των αυτό, αναφορά τοϋ ονόματος τούτον και σφραγις τοϋ 
(Ηγουμένου». Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 29. Διά χρυσοβούλλου τοΰ Ανδρονί¬ 

κου Γ' τοΰ έτους 1332, ό μητροπολίτης Σερρών εδικαιούτο μόνον του «κανονικού », 

τηιος δέ ήτο ή εξουσία τοΰ οικείου επισκόπου προς έπέμβασιν επί υποθέ¬ 

σεων διοικητικής φΰσεως. Καί ναι μέν αί πηγαΐ σιωπώσιν επί τοΰ θέματος 
τούτου, πλήν δέν είναι δυνατόν τά πειθαρχικά αυτών παραπτώματα νά έ'με- 

νον ανεξέλεγκτα. 
Τήν διοίκησιν τών μονών έχει ό Ηγούμενος διοριζόμενος συνήθως εκ 

ιών αδελφών τής μονής1, επιτρεπτού οντος καί τοΰ διορισμού Ηγουμένου 
έξ έτέρας μονής2. Ό διορισμός τοΰ 'Ηγουμένου έγίνετο πάντοτε μετά συμ- 

1 Φωνον γνώμην τοΰ οικείου Επισκόπου3. Ό Ηγούμενος ώς πνευματικός 
δέον νά είναι ιερωμένος4, μετά δέ τήν είς Καθηγούμενον έγκαθίδρυσίν του 
προχειρίζεται υπό τής εκκλησίας είς Αρχιμανδρίτην 5 καί είναι ισόβιος. Διοι¬ 

κεί τήν μονήν κατά τρόπον απολυταρχικόν καί συγκεντρωτικόν, τό δέ πλή- 

ρωμα αυτής οφείλει απεριόριστον ύπακοήν. 

Έν δλίγοις αΰτη ήτο ή νομική θέσις καί πραγματική κατάστασις 
τών μονών τής αυτοκρατορίας. Έάν τώρα ταΰτην συγκρίνωμεν προς τήν 
νομικήν θέσιν και τήν πραγματικήν κατάστασιν Ικάστης τών μονών τοΰ 
* Αγίου "Ορους, εΰρισκόμεθα προ τής εξής ουσιώδους διαφοράς. Ένφ είς 
τήν λοιπήν αυτοκρατορίαν ή άνέγερσις τών μονών έγίνετο συνήθως παρ’ 

ιδιωτών, έν 'Αγίφ Όρει ό θεσμός ούτος είναι άγνωστος, διότι κτίτορες 
τών μονών αύτοΰ ήσαν, κατά μέν τήν παράδοσιν οί πρώτοι βυζαντινοί 
αΰτοκράτορες, κατά τά ιστορικά δεδομένα δέ οί 'Αγιοοεΐται μοναχοί, είτε 
μόνοι είτε — συνήθως — τή σοβαρά συνδρομή τών αΰτοκρατόρων. Ώς έκ 
τούτου διάφορος είναι καί ό τρόπος άναδείξεως τοΰ Ηγουμένου αυτών, έν 
Άγίφ “Ορει ουδέποτε εκλεγόμενου άνευ τής γνώμης τών αδελφών τής μονής. 

Αί μοναι τοΰ * Αγίου “Ορους, ώς υπαγόμενοι τφ Οικουμενικά) Πατριάρχη, 

ήσαν έξω τής αμέσου επιρροής τοΰ οικείου επισκόπου. Ή παραχωρηθεΐσα 
αΰτοδιοίκησις εις τάς μονάς αύτάς, ήτο θεσμός άγνωστος είς τήν λοιπήν 
επικράτειαν. Ύπήρχον βεβαίως μοναί τινες, αίιινες ώς πατριαρχικοί καί 

ήτοι τής εισφοράς έκ τών προϊόντων τών μονών καί τής μνημονεύσειυς τοΰ ονόματος 

του, *Α. Διομήδης, ένθ-’άνωτ., σελ. 191. 

I € Έν Παλαιστίνη οί γενικοί άρχιμανδρϊται τών κοινοβίων καί ιών λαύρων 

διορίζονται ύπό τοϋ πατριάρχου Ιεροσολύμων. Επίσης καί έν Κωνοταντινουπόλει τό 

αυτό συμβαίνει», Κ. Α. Μ ο υ ρ α τ ί δ η ς, Ή μοναχική ύπακοή, σελ. 21. 

I 2 Κατά Βαλσαμώνα έν κ. Δ' τής Α' · Β' ( Σύνταγμα, τ. Β', σελ. 662 ) διορίζονται 

καθηγούμενοι είς πατριαρχικά μοναστήρια καί « άπο ετέρας μονής, ονσης έκ τής αύ- 

τής ενορίας, καν τά Τυπικά τούτων διορίζωνται ξενοκονρίτην μη γίνεσθαι καθηγούμενον ». 

3 « Μηδαμώς άδειαν έχοντος τοϋ άφιεροΰντυς πυρά γνώμην τοΰ επισκόπου, έαυτόν 
ηγούμενον ή ίίνθ' έαντοΰ έτερον καΟιστΰν » κ. Α τής Α - Β . 

4 Διότι είς αυτόν άνετέθη ή έξομολόγησις τών αδελφών τής μονής, καίτοι επε¬ 

τράπη καί είς μή Ιερωμένους (μοναχούς) ή άνάληψις τοϋ αξιώματος τοΰ καθηγουμέ¬ 

νου* βλ. είς Δ. ΙΙετρακάκον, σελ. 09 - 70, ιδία σημ. 25 καί ενδιαφέρουσας διατάξεις. 

5 Πρβλ. Δ. Πετρακάκον, σελ. 69. 

ϊ; 
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σταυροπηγιακοί! ύπήγοντο εΐς την εξουσίαν τοΰ Οικουμενικοί) Πατριαρχου 
καί εΐχον τρόπον τινά ποιαν τινα αυτοτέλειαν έναντι των οικεκον επισκο¬ 

πούν, πλήν δεν παρεχωρήθη αύταΐς ή διοικητική τοΰ 'Αγίου Ορους ανεξαρ¬ 

τησία, των τοπικών πολιτικών αρχών έχουσών δικαίωμα έπεμβασεως . Αι 
κατά τόπους μοναί οΰδένα πνευματικόν ή διοικητικόν σύνδεσμον είχον 
μεταξύ των. Έκαστη ύπήγετο τφ οίκείω έπισκόπφ καί ητο πασης άλλης 
ανεξάρτητος. Έν 'Αγίφ "Ορει από τής ίδρύσεως των πρώτων μοναχικών 
οίκίσκων {κελλίων- άναχωρητικός βίος) καί τών μονών ύστερον ενεψανίσΟη 
διά του θεσμού του Προοτου, τής Καθέδρας τών Γερόντων και τής Ιεράς 
Κοινότητος άργότερον δλως πρωτότυπος ομοσπονδιακή ενωσις 2, ητις πνευ- 

ματικώς τε καί διοικητικώς κατηΰθυνε τον'Αγιορειτικον μοναχικόν βιον . Ο 
θεσμός οΰτος είναι άγνωστος εις τήν ?ωιπήν επικράτειαν, γεγονός δε είναι, 
δτι ή ανυπαρξία του ύπήρξεν εν τών σοβαρών αιτίων, ατινα επεβοηθησαν την 
παρακμήν τών πλείστων μονών, αναντίρρητος δέ αλήθεια δτι ή ενωσις αΰτη 
συνετέλεσεν εΐς τήν διά μέσου τών αιώνων προβολήν τοΰ Αγίου “Όρους. 

ΓΩς προς τάς φορολογικός άπα?ιλαγάς δεν επιχειρείται συγκρισις. Αι 

σποραδικοί περί φορολογικών άτελ.ειών διατάξεις δεν δύνανται νά καθιερω- 

σωσιν αρχήν, ως εν 'Αγίφ “Όρει. 
“Αξία σημειό)σεως είναι ή άπαγόρευσις εισόδου έν 'Αγίφ Ορει, οΰχί 

μόνον έν ταίς μοναΐς αλλά καί καθ’ δλην τήν εδαφικήν αΰτοΰ περιφέρειαν, 

γυναικών, παίδων, αγενειών, εΰνοΰχων και θηλέων ζφων4, ήτις έν ταίς 

μοναΐς τής επικράτειας ή ήτο άγνωστος ή ήτο ελαστικής εφαρμογής. 

ι "Ητοι διά τήν σύλληψιν τών άδικοπραγούντων, τών υποθαλπόμενων, τών φορο¬ 

φυγάδων καί λοιπών διωκόμενων ατόμων, τήν ρύθμισιν σχέσεων μονών καί διοικητι¬ 

κών αρχών ή πολιτών, έφ' δσον τό Ιδρυτικόν τής μονής χρυσόβουλλον δεν προέβλεπε 

τοΰτο κ.λπ. 
2 Ύπεστηρίχθη παρά τοΰ Σωκράτους Κουγέα ('Η ιδέα τής Κοινωνίας 

τών Εθνών παρά τοΐς "Ελλησι, Άθήναι 1928, σελ. 220 εξ.), οτι ή όργάνωσις τών 

μονών τοΰ Αγίου “Ορους ομοιάζει προς τάς αρχαίας Έλληνικάς αμφικτιονίας καί 

μάλιστα προς τήν τοιαύτην τών Δελφοί (σελ. 225). Ή γνώμη αυτή δεν είναι ορθή, 

διότι υπό τής Ίεράς Συνάξεως τοΰ Αγίου “Ορους ( Πρώτος, Καθέδρα τών Γερόν¬ 

των, Μεγάλη Μέση, Ιερά Κοινότης ) ουδέποτε ήσκήθη προίτογενής και ύπερκρατική 

εξουσία, ήτις ήτο τό χαρακτηριστικόν τών αμφικτιονιών, άλλ5 είχε μόνον δοτήν εξου¬ 

σίαν, ώς έν τή οικεία θέσει διελάβομεν. Ή ουσιώδης αυτή διαφορά είναι καί μόνη 

δυνατή νά άποκλείση τον παραλ?..ηλισμόν τοΰ Αγίου “Ορους προς τάς αμφικτιονίας. 

Βλ· πλείονα είς Σ. Π α π α δ ά τ ο ν, σελ. 9 καί 10. 

3 Σ. Παπαδατας, σελ. 9 καί 10. 

1 Ή άπαγόρευσις αΰτη έδημιούργησε τον ώραιότατον θεσμόν τοΰ 'Αγιορειτικοΰ 

δικαίου, τον θεσμόν τοΰ « άβάτου τοΰ *Αγίου “Ορους », δστις καθ' ημάς είναι δ είπε 

ς«?ι ποπ όρος τής άναπτύξεως, διατηρήσεως καί ακμής του 'Αγιορειτικοΰ μοναχι¬ 

σμού. Τό όλον τοΰτο θέμα — ού τοΰ παρόντος — έν έκτάσει πραγματευόμεθα είς τήν 

ύπό τίτλον * Τό πρόβλημα τοΰ άβάτου τοΰ 'Αγίου “Ορους» ανέκδοτον είσέτι μελέτην. 
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III. Συγκρισις τής τότε καί νΰν αυτοδιοικήσεως. 

Ή παραχωρηθεΐσα υπό τών Βυζαντινών αΰτοδιοίκησις, ή άναγνωρι- 

σθεΐσα καί διατηρηθεΐσα ύπό τών Τούρκων καταχτητών, πλήρη καί οριστι¬ 

κήν μορφήν ελαβε διά τής συνταγματικής κατοχυρώσεως ύπό τής Ελληνικής 
πολιτείας. Έρευνήσαντες αλλαχού 1 τό θέμα τής συντάξεως τοΰ Καταστατι- 

κοΰ Χάρτου καί τάς άφορώσας εΐς αυτόν συνταγματικός διατάξεις δεν θά 
έπεκταθώμεν επ’ αυτών ενταύθα, αλλά λαμβάνοντες ως δεδαμένην τήν αύτο- 

διοίκησιν τοΰ 'Αγίου "Ορους θά προβώμεν εΐς σύγκρισιν ταύτης πρός τήν 

επί Βυζαντίου τοιαύτην. 
Ή αΰτοδιοίκησις τοΰ 'Αγίου ’Όρους ύπό τήν σύγχρονον αυτής μορφήν 

συνίσταται εΐς τήν άναγνώρισίν της εΐς αΰτοδιαικουμένην κοινότητα2, ύπό 
τοΰ Συντάγματος άναγνωρισθεΐσαν καί οΰχί ύπό τής νομοθετικής εξουσίας, 

καί ως έκ τούτου οΰσαν είς προνομιακήν έναντι τών λοιπών αΰτοδιοικουμέ- 

νων οργανισμών θέσιν. Τό “Αγιον "Ορος αποτελεί νομικόν πρόσωπον Δημο¬ 

σίου Δικαίου, ως Χωρικόν Σωματεΐον3, έκαστη δέ μονή είναι νομικόν 
πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου4. Εΐς τό “Αγιον "Ορος παρεχωρήθη νομοθε¬ 

τική, εκτελεστική καί δικαστική εξουσία. Ως αντιπρόσωπός τοΰ κράτους 
διορίζεται έν 'Αγίφ ’Όρει «Διοικητής»5, δστις εποπτεύει τήν τήρησιν των 
διατάξεων τοΰ Καταστατικού Χάρτου 6 καί άσκεΐ περιωρισμένας διοικητικής 

φύσεως εξουσίας. Τήν διοίκησιν τοΰ 'Αγίου ’Όρους άσκεΐ ή « Ιερά Κοινό- 

της»7, ήτις είναι τό βουλευτικόν διαρκές σώμα τοΰ 'Αγίου ’Όρους. Άπο- 

ι Αί Νομικοί βάσεις, σελ. 22, τά τής συνταγματικής κατοχυρώσεως τοΰ Άγιο- 

ρεαικοϋ καθεστώτος καί είς σελ. 24 εξ., περί τής συντάξεως τοΰ Καταστατικού Χάρ¬ 

του τοΰ 'Αγίου “Ορους. 

2 Βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 28. 
3 Ή λ ία Κυριακοπούλου, Ελληνικόν Διοικητικόν Δίκαιον, έκδ. Β' (1954), 

τ. Β', σελ. 220 καί Έγκ. Υπουργείου Δικαιοσύνης είς Δικαστικήν, τ. Τ', σελ. 344. 

4 Ή. Κυριακοπούλου, ένθ’ άνωτ., σελ. 228, Γ. Μ πάλή, Μελέται επί 

τοΰ ίσχύοντος ’Αστικοϋ Δικαίου, Άθήναι 1938, σελ. 317, σημ. 3 και Σ. Σ ολκό τη, 

Είσήγησις παρά τή ύπ’ άριθ. 1093/1936 άποφάσει τοΰ ΣτΕ. έν Θέμιδος ΜΗ', σελ. 65, καθ' 

δ ν «... ώς πρός τάς μονάς τοΰ Αγίου “Ορους καί τήν'Ιεράν Κοινότητα σοβαρώς υπο¬ 

στηρίζεται, ότι ταΰτα άποτελοΰσι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου άσκοΰντα διοί- 

κηαιν ». Πρβλ. Β.Δ. τής 28 - 7 -1857 ( Φ.Ε.Κ. 15 - 9 - 1857 ) περί κανονισμού τών μονα- 

στηρίων, καί Μ. Σ α κ ε λ λ α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Εκκλησιαστικόν Δίκαιον 1898, σελ. 303. 

5 Άρθρα 3, 4, καί 5 Ν-Δ. τής 10/16-9- 1926 (Φ.Ε.Κ. 309/1926 ) περί κυρώ- 

σεως τοΰ Καταστατικού Χάρτου τοΰ Αγίου “Ορους. 

6 Άρθρον 103 τοΰ Συντάγματος καί 3 Ν.Δ. τής 10/16 -9 -1926. 

7 Περί τής Ίεράς Κοινότητος βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 31 καί τάς έκεΐ 

παραπομπάς. Τά τής λειτουργίας αυτής ρυθμίζει ό από 23 - 9 - 1930 Κανονισμός αυτής, 

όν βλ. εις < Κανονισμοί τής Ίεράς Κοινότητος, τής Ίεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως καί 

Διπλής τοιαύεης», εκδοσις Ίεράς Κοινότητος (άρ. 7 ), Καρυαί 1933. 
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τελείται υπό των αντιπροσώπων των Κ' ιερών Μονών και του Πρωτεπι- 
στάτου 1, εκδίδει δέ αποφάσεις ύποχρεωτικώς έκτελεστάς. Ή « Ιερά Επι¬ 

στασία » 2 αποτελεί την εκτελεστικήν εξουσίαν του 'Αγίου "Ορους, φροντίζει 

του Καταστατικού Χάρτου εκτελεστικός και διοικητικός εξουσίας3. Απαρ¬ 

τίζεται εκ του Πρωτεπιστάτου καί τριών Επιστατών και είναι δ'ργανον 
συλλογικόν 4. Ή «“Εκτακτος Διπλή Ιερά Σΰναξις του 'Αγίου ’Όρους "Αθω » 

είναι ή Ιερά Κοινότης υπό ετέραν μορφήν, συγκαλεΐται ΰπ’ αυτής καί επι¬ 

λαμβάνεται λίαν σοβαρών υποθέσεων5. Τήν νομοθετικήν εξουσίαν του 'Αγίου 
’Όρους ασκεί ή «"Εκτακτος Εΐκοσαμελής Σΰναξις»6, ήτις δίς του έτους 

1 Τον θεσμόν του Πρωτεπιστάτου, ώς διευθύνοντος τάς εργασίας τής Ίεράς 

Κοινότητος αναγνωρίζει τό άρθρον 23 τοϋ Καταστατικού Χάρτου. 

2 *Η Ιερά Επιστασία εμφανίζεται ώς θεσμός επισήμως διά τοϋ Τ' Τυπικού 

τοϋ Πατριάρχου Γαβριήλ Δ', τοϋ έτους 1783 οπερ βλ. εις Ρ Ιι. Μ 6 γ ε τ, σελ. 243 

καί Π. Ούσπένσκη, σελ. 1062. Ό Καλλίνικος Δελικάνης, Περιγρα¬ 

φικός κατάλογος των έν τοϊς Κώδιξι τοϋ Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου σφζο- 

μένων επισήμων εγγράφων περί των έν νΑθφ μονών ( 1630- 1863), Κωνσταντινούπο¬ 

λή 1902, σελ. 280, δέχεται τήν υπαρξιν αυτής από τοϋ έτους 1046, οτε έξεδόθη τό 

Τυπικόν Κωνσταντίνου Θ' τοϋ Μονομάχου, όρισαν τήν υπό τοϋ Πριότου μετά πέντε ή 

δέκα ’ Ηγουμένων έπίλυσιν των διαφορών. Μετά βεβαιότητος δυνάμεθα νά άναγάγωμεν 

τήν ΐδρυσιν τοϋ θεσμοΰ είς τό έτος 1774, ότε έξεδόθη τό σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου 

Παϊσίου Β', καθ’ δ «...εχουσιν άποκαθιστάν κατ έτος τη Κοινότητι τοϋ’Όρους κοινή 
αυτών εκλογή, γνώμη τε και συναινέσει, γέροντας καί προεστώτας και διοικητάς τεσ- 

σαράς τινας θεοσεβείς άξιους τε καί δοκίμους άνδρας... έπάνω δ* των τριών τούτων ενα 
επιστάτην καί έφορον εκ της Α' τάξεως πάλιν συνεχή τε και πρακτικόν προηγούμε- 

νον..., οι'τινες τέσσαρες οϋτοι υφείλουσι κοινώς καί ονγί διηρημένως καί Ιδίως έπιστα- 

τεϊν καί διοικεϊν μετά πάσης ευθυδικίας... είς διορίαν χρόνον ένός ολοκλήρου... », βλ. 

Δ. Πετρακάκου, Νέαι Πηγαί, σελ. 11 έξ. καί Μοναχικόν Πολίτευμα, σελ. 57, 

σημ. 36. Επίσης βλ. Π. Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο υ, Ή όργάνωσις τού Μοναχικού Πολι¬ 

τεύματος, σελ. 96, σημ. 7. Ό Αλέξανδρος Λαυριώτης ( περ. «Εκκλησιαστική “Αλή¬ 

θεια», Δ' (1887), σελ. 409 έξ. ) χαρακτηρίζει τήν Ίεράν “Επιστασίαν ώς « 'Υπουρ- 

γεΐον έκτελοΰν τάς αποφάσεις τής *Ιερας Κοινότητος ». Νυν περί τής Ίεράς Επιστα¬ 

σίας προβλέπουσι τά άρθρα 28 - 40 τοϋ Καταστατικού Χάρτου καί 54 - 85 τοϋ Κανο¬ 

νισμού Ίεράς Κοινότητος. 

3 "Ητοι δημάρχου, ληξιάρχου, εϊρηνοδίκου, αστυνόμου. Έκδικάζει τάς πταισμα- 

τικάς παραβάσεις των έν Άγίφ "Ορει κοσμικών, διαχειρίζεται τό κοινόν ταμεΐον καί 

έκτελεΐ τον προϋπολογισμόν τής Ίεράς Κοινότητος* επίσης απελαύνει τούς μέθυσους 

άνεργους ή άτακτους. Πρβλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 33. 

4 Σ. Παπαδάτος, σελ. 33, σημ. 10, 11 καί 12 καί σελ. 34. 

5 Δεν προβλέπεται ή λειτουργία της υπό τοϋ Καταστατικού Χάρτου. Βλ. Σ. Πα¬ 

παδάτον, σελ. 32, όπου καί ή γνώμη ημών περί τού νομίμου καί έκτελεστοΰ των 

αποφάσεων της. 

6 "Αρθρον 43 τού Κατ. Χάρτ. καί 6 Ν.Δ. τής 10/16-9 - 1926. Βλ. άνάπτυξιν 

τοϋ θεσμοϋ παρά Σ. Παπαδάτφ, σελ. 37 -38. 
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συνερχόμενη 1 ψηφίζει « Κανονιστικός Διατάξεις », έχοΰσας ίσχύν νόμου 2. 

Ή δικαστική εξουσία διεμορφώθη υπό μορφήν συγκεκριμένην8. 

*Η παρουσιασθεΐσα εΐκών τής παροΰσης νομικής του 'Αγίου "Ορους 
καταστάσεως, καίτοι άμυδρά εν τούτοις άφίνει νά διακριβωθώσιν εναργώς 
αί ΰφιστάμεναι διαφοραί καί αί ομοιότητες προς τήν νομικήν θέσιν αυτού 
έν τφ Βυζαντινή κράτει. 

Κατά πρώτον διαπιστούμεν οτι ή νυν αυτοδιοίκησις απορρέει από τάς 
διατάξεις του άρθρου 103 του έν ίσχΰϊ Συντάγματος. Συνέπεια αυτού είναι 
δτι δ κοινός νομοθέτης δεν δΰναται νά έπέμβη έν 'Αγίφ "Ορει ούδαμώς. 

Νόμος άναφερόμενος εις τό 'Αγιορειτικόν Καθεστώς μή προβλεπόμενος υπό 
του άρθρου 103 (ίη ίίηε) του Συντάγματος είναι ανίσχυρος ώς αντισυνταγμα¬ 

τικός. Ή αυτοδιοίκησις επί Βυζαντίου παρεσχέθη διά πράξεως του βασιλέως, 
μόνου νομοθετοΰντος καί δυναμένου πάντοτε νά διαφοροποίηση τήν μορφήν 
της. Νομοθετική εξουσία υπό των μοναχικών αρχών δεν ήσκειτο επί Βυζαν¬ 

τίου. Άπώλεσε βεβαίως νυν δ Πρώτος τάς επί Βυζαντινών εξουσίας του καί 
ουσιωδώς δεν ύφίσταται ώς τοιουτος, αλλά υπό τήν μορφήν του πρωτεπι- 
στάτου 4, πλήν περιεβλήθη ή 'Ιερά Κοινότης καί ή 'Ιερά Επιστασία ηύξη- 

μένας άρμοδιότητας. Ή Καθέδρα τών Γερόντων καί ή Μεγάλη Μέση διε- 

μορφώθησαν εις τον θεσμόν τής Ίεράς Κοινότητος. Ή Ιερά Επιστασία 
δεν ύπήρχεν επί Βυζαντίου, διεμορφώθη δέ κατά τούς χρόνους τής Τούρκο* 

κρατίας. Ή "Εκτακτος Εΐκοσαμελής Σΰναξις καίτοι ανάγεται εΐς τούς πρώ¬ 

τους μοναχικούς χρόνους, από τού Καταστατικού Χάρτου εμφανίζεται ώς 
νομοθετικόν σώμα5. Ή "Εκτακτος Διπλή Ιερά Σΰναξις τού 'Αγίου "Ορους 
δεν προβλέπεται υπό τού Καταστατικού Χάρτου, πλήν θεωρείται θεσμός 
υπάρχων6. Ό θεσμός τού Διοικητού έμφανιζόμενος τό πρώτον από τής 

1 Διά τοϋτο άποκαλείται «Ιερά Δισενιαύσιος Σύναξις ». Βλ. Καν. Ίερ. Κοιν., 

σελ, 35. 

2 Σ. Παπαδάτος, σελ. 37. 

3 "Αρθρα 7-36 Ν.Δ. τής 10/16-9 - 1926 καί 41-83 Κατ. Χάρτ. 

4 Περί τού Πρωτεπιστάτου ορίζει τό άρθρον 28, § 2, τοϋ Κατ. Χάρτ. « Ό δέ 

Πρώτος τή τάξει έκάστης τετράδος φέρει τόν τίτλον Πρωτεπιστάτης, είναι Πρόεδρος 

τής Επιστασίας καί κρατεί τήν τοϋ Πρώτου ράβδον » καί άρθρον 29 Κατ. Χάρτ. «Τών 

Επιστατών όντων ίσων προς άλλήλους ιοΰ δέ Πρωτεπιστάτου πρώτου μεταξύ ίσων». 

5 Ή "Εκτακτος Εΐκοσαμελής Σύναξις ίστορικώς δύναται νά άχθη είς τούς πρώ¬ 

τους μοναχικούς χρόνους, ότε δέν εΐχεν είσέτι θιαμορφωθή ό θεσμός τής Ίεράς Κοι- 

νότητος. Τό Τυπικόν τοϋ Ίωάννου Τζιμισκή περιέχει διάταξιν άφορώσαν εις τήν 

περιοδικήν σύγκλησιν τής Ίεράς Συνάξεως έχουσαν ώς εξής : «...τάς δυο συνάξεις 
άποκοπήναι τοϋ τε Πάσχα καί τής Χριστοϋ άγιας γεννήσεως καί άπαξ τοϋ ένιαυτοϋ κατά 
τήν σεβασμίαν εορτήν τής άχράντου Θεοτόκου καί Θεομήτορος έπισυνάγεσθαι αυτούς καί 
ποιεΐν τήν σύναξιν... » “I. X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ, σελ. 6. Τό έργον της όμως ήτο καθα- 

ρώς διοικητικόν. 

6 “Υπάρχει καί « “Εσωτερικός Κανονισμός τής “Εκτάκτου Διπλής “Ιεράς Συνά- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΒ' 31 
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ισχύος του Καταστατικού Χάρτου συνειδητοποιεί την βούλησιν τής Ελληνι¬ 

κής Πολιτείας προς άγρυπνον προστασίαν και διατήρησιν του 'Αγιορειτικοΰ 
μοναχισμού, ή θέσπισίς του δέ δεν οφείλεται εις ελλειψιν εμπιστοσύνης προς 
τάς μοναχικός άρχάς, άλλα εις τάς διαμορφωθείσας συνθήκας δργανώσεως 

των αύτοδιοικουμένων οργανισμών \ 

Πλήν των ώς άνω έκτεθέντων δ Συνταγματικός Νομοθέτης καθορίζει 
καί τον τρόπον καταρτίσεως του εκάστοτε διέποντος τό 'Αγιορειτικόν καθε¬ 

στώς Καταστατικού Χάρτου 8, αναγνωρίζει τό άρχαϊον προνομιακόν καθε¬ 

στώς5 και καθιστά τό 'Αγιορειτικόν έδαφος άναπαλλοτρίωτον ώς και επί 
Βυζαντίου4. Επίσης απαγορεύει την μεταβολήν του διοικητικού συστήματος 
των Ιερών μονών5, αναγνωρίζει τήν Ελληνικήν ιθαγένειαν των έν Άγίφ 
*Όρει εγκαταβιοΰντων αλλοδαπών 6 καθορίζει τά όρια τής επεμβάσεως του 
κοινού νομοθέτου7 καί δέχεται επί πλέον τήν πνευματικήν έποπτείαν του 
Οικουμενικοί) Πατριαρχείου 8, ήν, ώς εΐδομεν, οί Βυζαντινοί αυτοκράτορες 
πολλάκις ήμφεσβήτησαν, απαγορεύει δέ τήν εγκατάστασιν ετεροδόξων καί 

σχισματικών 9. 

ξεως τοΰ Άγιου "Ορους νΑθω » τής 14 - 10- 1930, δν βλ. είς Κανονισμούς Ίεράς Κοι- 

νότητος, σελ. 43 εξ. 
1 Διά τούτο καί ή στάσις τής Πολιτείας δεν είναι αρνητική ώς επί Βυζαντινών, 

άλλ* ενεργός. Πρβλ. Σ, Παπαδάτον, σελ. 27-28. 

2 Σ. Παπαδάτος, σελ. 37 -38 περί άναθεωρήσεως, τροποποιήσεως, καταρ- 

γήσεως καί ψηφίσεως νέου Καταστατικού Χάρτου. 

3 Άρθρον 103, § 1 Συντάγματος « Ή Χερσόνησος τού Άθω... είναι κατά τό 

άρχαΐον τούτου προνομιακόν καθεστώς...». 

4 Άρθρον 103, § 2 Συντάγματος «Τό Άγιον νΟρος... καί διατελεΐ άναπαλλο- 

τρίωτον τό έδαφος αύτής... ». 

5 Ώς προς τήν μεταβολήν τού διοικητικού συστήματος των μονών βλ. Σ. Π α- 

παδά τον, σελ. 38-39, ένθα αί ήμέτεραι απόψεις. 

6 Περί τής Ιθαγένειας των Αγιορειτών μοναχών πραγματευόμεθα είς δημοσιευ- 

θησομένην μελέτην μας υπότιτλον «Ή Ιθαγένεια των Αγιορειτών μοναχών», άνα- 

φερόμεθα δέ καί είς τάς Σλαυΐκάς διεισδύσεις έν Άγίφ ’Όρει, σελ. 148 - 154. 

7 Άρθρον 103 ιπ ίίπε τού Συντάγματος. 

8 Άρθρον 103 Συντάγματος « ιΗ ακριβής τήρησις τών Άγιορειτικών καθεστώ¬ 

των τελεί ώς προς μέν τό πνευματικόν μέρος, υπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοΰ Οι¬ 

κουμενικού Πατριάχείου ». Βλ. είς Π. Παναγιώτα ·κ ο ν, *Η όργάνιοσις τοΰ μονα¬ 

χικού πολιτεύματος, ένθ3 άνωτ., οελ. 108, τό ύπ3 άριθ. 1861/1925 έγγραφον τοΰ 

Οικουμενικού Πατριαρχείου δι’ ού παρέχεται ή έγκρισις τού συνταχθέντος σχεδίου 

τοΰ Καταστατικού Χάρτου. 

9 Ή διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται αύστηρώς, διότι οί έκ Βουλγαρίας ερχό¬ 

μενοι άν καί σχισματικοί έγκατάβιοΰσιν έν Άγίφ ’Όρει. Πρβλ. Σ. Π α π α § α τ ο ν, 

Αί Σλαυϊκαί διεισδύσεις, σελ. 26 καί X. Κτένα, "Απαντα τά έν Άγίφ ’Όρει 

ιερά καθιδρύματα, σελ. 374, σημ. 1, όστις διερωτάται: «ΟΙ κατερχόμενοι έκ Βουλ¬ 

γαρίας καί κοινοβιάζοντες έν τή Μονή τού Ζωγράφου δεν είναι σχισματικοί; τίς 

ποτέ εξίχνιασε τούτο ; ». 
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Ώς προς τήν διοικητικήν ανεξαρτησίαν εκάστης τών Κ ιερών μονών 

προβλέπει δ Καταστατικός Χάρτης, δστις έν άρθρφ 9 ορίζει, δτι αι μοναί 
εΐναι αυτοδιοίκητοι, διοικοΰμεναι υπό τού εσωτερικού των κανονισμού, 

δστις δεν δΰναται νά άντίκειται εις τάς διατάξεις αυτού. Τούς εσωτερικούς 
κανονισμούς εγκρίνει ή 'Ιερά Κοινότης, ήτις καί εποπτεύει επί τής τηρήσεως 

καί ομαλής λειτουργίας των 1. 

’Ανακεφαλαιούντες συμπεραίνομεν δτι τό Σύνταγμα τής Ελλάδος εδω- 

κεν είς τό 'Αγιορειτικόν μοναχικόν καθεστώς μορφήν σταθερόν, σύγχρονον 
καί ασφαλή, άπηλλαγμένην τού άγχους τής μεταβολής, ήτις διετήρει τους 
μοναχούς τού 'Αγίου “Όρους επί μακρούς αιώνας υποτελείς είς τούς εκάστοτε 
κυριάρχους αυτού2. Νυν ή 'Αγιορειτική πολιτεία περιβεβλημένη συνταγμα¬ 

τικήν προστασίαν δύναται άνέτως καί άσφαλέστερον εΐπερ ποτέ να βαδιζη 

προς δημιουργικήν δράσιν. 

3Ιωάννινα ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΣ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

1 Κατά τό άρθρον 9 τού Καταστατικού Χάρτου. Διά τούτο, ώς προείπομεν, αί 

αποφάσεις τών μοναστηριακών αρχών δεν ήσαν πάντοτε αποφασιστικοί. 

2 Πάντως δεν άπηγόρευσεν είς τήν Ελληνικήν πολιτείαν τήν επί τοΰ Αγίου 

"Ορους κυριαρχίαν. Ώς έκ τούτου ό Συνταγματικός Νομοθέτης μετά συνταγματικήν 

μεταρρύθμισιν δύναται νά μεταβολή τό 'Αγιορειτικόν καθεστώς, μή δεσμευόμενος 

προς τούτο ουδέ υπό διατάξειος τοΰ Διεθνούς Δικαίου. Περί τών ύποχρεώσεων τής 

Ελληνικής πολιτείας έκ τής διατάξεως τού άρθρου 13 τής Συνθήκης τής Λο)ζάννης 

τού έτους 1923 βλ. Σ. Παπαδάτον, σελ. 22. 
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ΤΟ ΕΝ ΝΑΞΩ ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ, 

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Εις άπόστασιν πέντε περίπου χιλιομέτρων από τής πό?ιεως Νάξου, πλη¬ 

σίον του χωρίου Γλυνάδο και παρά την Ιωνικήν οδόν Νάξου - Τραγαίας 
ευρίσκεται τό ταπεινόν μονΰδριον των 4Αγίων Τεσσαράκοντα, Διαλελυμένον 
από ενός καί πλέον αίώνος, δπως άλλωστε ολα σχεδόν τά μοναστήρια τής 
νήσου, διατηρείται είς καλήν σχετικώς κατάστασιν καί αποτελεί, παρά την 
πενιχρότητά του, σεβαστόν προσκύνημα των κατοίκων τής περιοχής, ή οποία 
είναι κατάσπαρτος από ναούς των τελευταίων βυζαντινών χρόνων καί τής 
περιόδου τής Τουρκοκρατίας. 

Τό μονΰδριον τούτο, τού όποιου ή αρχιτεκτονική μικρόν ενδιαφέρον 
παρουσιάζει, δεν προσείλκυσε μέχρι τούδε τήν προσοχήν των ερευνητών ι, 
εκ δέ των περιηγητών, οί όποιοι κατά δεκάδας έπεσκέφθησαν τήν νήσον κατά 
τον δέκατον έβδομον καί δέκατον όγδοον αιώνα, ούδείς, καθ' όσον γνωρίζο- 

μεν, τό αναφέρει. Μόνον ό έν Νάξφ ζήσας κατά τον δέκατον όγδοον αιώνα 
Γερμανός Ιησουίτης Ιγνάτιος ΚίοΐΠΐβ2, εις ειδικόν κεφάλαιον τής ύπ’ αυτού 
γράφε ίσης Ιστορίας καί περιγραφής τής Νάξου, άναφερόμενος είς τά μονα¬ 

στήρια τής νήσου γράφει περί αυτού: «Πλησίον τοϋ 'Αγερσανί είναι τό μο¬ 

ναστήριον τον Άγιον Ίωάννον του Άποκεφαλιστον. ’ Ολίγον δέ εις τό πλά¬ 

γιον, προς τό νοτιοανατολικόν, είναι τό μοναστήριον των Άγιων 40 Μαρτν- 

1 Ή ύπό Ν. Κοντολέοντος, Ειδήσεις περί των χριστιανικών μνημείων 

τής Νάξου, Τόμος « Είς μνήμην Κ. Άμάντου », ’Αθήναι 1960, σ. 473 - 474 ( είκ. 9 -10), 

δημοσιευθεϊσα ενδιαφέρουσα παλαιοχριστιανική επιγραφή περί ναοΰ Άγιων Τεσσα¬ 

ράκοντα εύρέθη είς Καλόξυλον Νάξου, εΐναι δέ άσχετος πρός τό ενταύθα εξετάζομε* 

νον μονΰδριον. 

2 Τό έργον τοϋ Ιμοΐιΐΐο, γαλλιστί γραφέν, μετεφράσθη είς τήν ελληνικήν σχε¬ 

δόν αμέσως ύπό του επίσης έν Νάξφ εγκατεστημένου Γερμανού Β. Βο^θγ, τοϋ Α, 

3υπιηι&Γίρα κ.ά. Μίαν των μεταφράσεων τούτων βλ. έν Γ. Κ ρ έ μ ο υ, Νάξος, περ. 

«Απόλλων» Πειραιώς, τ. 7 (1891), σ. 81-88, 97 -102, 114- 118, 131 -135, 145- 

152, 161 - 166, 187 - 190, καί τ. 8 ( 1892), σ. 17 -21, 33 - 35,. 49 - 52, 65-69, 81 - 

84, 97 - 102. Περί τοϋ ΙμοΜΙο καί τοϋ έργου του βλ. άρθρον μου έν « Μεγάλη Ελ¬ 

ληνική Έγκυκλοπαιδείρ », Συμπλήρωμα, τ. Γ', σ. 573. 

ρων, καί ύπό τήν κυριότητα ενός μοναστηριού τής Πάτμου \ Αυτά καί άλλα, 

περισσότερον αξιόλογα, είναι των Ανατολικών, καί ώς κύριοι τά δίδουν είς 
τούς υιούς των εάν έχουν ή είς οποίον ήθελον έχουν ενχαρίστησιν, όμον καί 

με τά ανήκοντα εις αυτούς υποστατικά» 1 2 *. 

* Επιγραφή είς τό ύπέρθυρον τού καθολικού καί είς φορητάς εικόνας, 
καθώς καί έγγραφα σφζόμενα εις τό άρχεΐον τής εν 'Αγίφ ’Όρει μονής Ξη- 

ροποτάμου8, εις τον Κώδικα Β' τής Μητροπόλεως Παροναξίας4 καί είς τά 
Γενικά Αρχεία τού Κράτους, παρέχουν ίκανάς πληροφορίας διά τήν ϊδρυσιν 
καί γενικώτερον τήν ιστορίαν τού μονυδρίου μέχρι τής κατά τό 1834 δια- 

λΰσεώς του. 

Ή ιστορία τού μονυδρίου των Αγίων Τεσσαράκοντα αρχίζει από των 
μέσων τού δεκάτου εβδόμου αίώνος: τήν 23 Αύγουστου 1648 ό «εύγενής 
μισέρ Μιχαήλ Θεόφιλος, υιός τον ποτέ κύρ Τάντουλου Θεόφιλου», έμφανι- 

σθείς ενώπιον τού νοταρίου Νάξου Τωάννου Γάδ, «παρακινημένος εξ οικείας 
τον βουλής, ύπό τήν πολλήν τον ενλάβειαν καί ένσπλαχνότητα, οπού εξ αρχής 
καί διά τον νυν καί πάντα έχει πρός τον βασιλακόν ναό καί μοναστήριον των 
αγίων μεγαλομαρτύρων Τεσσαράκοντα τον Ξεροποτάμου είς τό Άγιον *Ορος», 

άφιέρωσεν εις αυτό τήν ακίνητον περιουσίαν του «διά ψυχικήν του σοπη- 

ρίαν καί αιώνιον μνημόσυνον τον είρηθέντος μισέρ Μιχαήλ καί τοϋ μονάχο- 

γυιον αύτον Τάντουλου, τής συμβίας του κυρ Άντωνίνας καί των γονέων 

του» 6 *. Τό παράδειγμα τοΰτου εμιμήθησαν καί άλλοι κάτοικοι τής νήσου : 

ή Άννούσα χήρα Νικολάου Μιχαλίτζη \ τής οποίας ο υιός Πέτρος έμόναζεν 

1 Ή πληροφορία αΰτη εΐναι εσφαλμένη. Μετόχων τής μονής Αγίου Ίωάννου 

Θεολόγου Πάτμου έν Νάξφ ήτο ή μονή Φωτοδότου ( = Μεταμορφοίσεως Σωτήρος), 

περί τής οποίας ό γράφοιν έχει έτοίμην Ιδίαν μελέτην. 

2 Γ. Κρέμου, Νάξος, «Άπόλλίον» Πειραιώς, τ. 7 (1891), σ. 165. 

3 Βλ. Προηγουμένου Εύδοκίμου Ξηροποταμηνοϋ τοϋ Κρητός, Ή έν 

'Αγίφ "Ορει Άθφ Ιερά, βασιλική, πατριαρχική καί σταυροπηγιακή σεβασμία μονή 

τοϋ Ξηροποτάμου 424- 1925, Θεσσαλονίκη - Σέρραι 1926, σ. 64-67, 171-174, 198 - 

199, δπου δημοσίευσις ενός εγγράφου καί περίληψις των υπολοίπων. Τά έγγραφα 

ταϋτα δεν ήδυνήθην, δυστυχώς, νά φωτογραφήσω ή νά μελετήσω κατά τήν έπίσκε- 

ψίν μου είς "Αγιον "Ορος τό 1961. 

4 Βλ. Άρχιμ. Έμμ. Καρπαθίου, Ό Κώδιξ Β' τής Μητροπόλεως Παρο¬ 

ναξίας, περ. « Γρηγόριος Παλαμας», τ. 23 ( 1939), σ. 325. 

5 Περί τούτου βλ. Α. Φ. Κατσουροϋ, Ναξιακά έγγραφα τής Τουρκοκρα¬ 

τίας. Δικαιοπραξίαι “Ιωάνου Γά, « Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου» τής ’Ακα- 

δ?ιμίας Αθηνών, τ. 8 -9 ( 1958 - 1959 ), σ. 125 - 126. 

6 Εύδοκίμου Ξηροποταμηνοϋ, ένθ* άνωτ., σ. 65. 

7 "Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 144, τής 14 Ιανουάριου 

1650’ βλ. Εύδοκίμου Ξηροποταμηνοϋ, ένθ* άνωτ., σ. 172. Περί τής έν 

Νάξφ οικογένειας Μιχαλίτζη βλ. Βασ. Βλ. Σφυρό ερα, Γόμοι καί διαζύγια στη 
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*ν Ξηροποτάμφ. δ Βασίλειος ΜπάΦος> «αΐ ?ριως η σοζυνος του προπου 

άφιερωτού Άντωνϊνα προσήλωσαν δγρούς, αμπελώνας, δενδροχηπους; «αι 

Ιλαιογύρια εις τήν άγιορειτιχήν μονήν, ή οποία ούτως ενενετο πατοχο, 

σημαντικής καί λίαν προσοδοφόρου περιουσίας εν Ναξφ. 

Αί δωρεαί χτημάτων πρός τήν μονήν συνεχισθησαν, το δε 1652, φρον 

τίδι καί δαπάνη τής οικογένειας Θεοφίλου, ήρχισεν ανεγε,ραμένος ο-ναός 

ιών Αγίων Τεσσαράκοντα εντός χτήματος ανηχοντος εξ αφίερωσεως εις την 

μονήν Ξηροποτάμου. Διά νά καλυφθούν αί δαπάναι τής οικοδομής η Αντω- 

νϊνα Θεοφίλου διέθεσε τά ύπόλοιπα αυτής άχίνητα και την _εχ της, προίκας 

της προερχομένην κινητήν περιουσίαν, τήν πραξιν δε ταυτην ενεκρινεν 

πατήρ της Νικόλαος Ακριβός2 διά νοταρ.ακοϋ έγγραφου της 12 Σεπτεμ- 

βρίου 1653 8. Ή οίκοδομή επερατώΟη μόλις το 1656, ως προκύπτει εκ ης 

εις τό ύπέρθυρον του ναοί επιγραφής: 

ΤοΓκ^Λγ"ο ΝΑΟΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΡΤΗΡΟΝ ΤΟΥ Χ<ΡΠΗ*> 

ΤΕΟΑΡΑΚΟΝΤΑ ΕΝΓΓΕΝΙΑΟΘΙ ΙΓΟΥΝ ΕΘΡΟΝΙΑΟ 

ΘΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ Μ(ΗΤ)Ρ(θ)ΠΟΛΐΤΟΥ ΠΑΡΟ 

ΝΑΞΙΑΟ ΚΥΡ ΝΙΚΟΛΙΜΟΥ 

,ΑΧΝΤ' 

ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΒ. 

Καί μετά τήν υπό τού μητροπολίτου Νικοδήμου4 τέλεσιν τών έγχαινίων 

οί κτίτορες εξηκολούθησαν νά μεριμνούν διά τδν ναόν, κοσμησαντες αυτόν 

Ν^όΤ^αίΤη’ αιώνα. Ανέκδοτα έγγραφα 4πό τόν κώδικα Α' τής Μητοοπό- 

λεως Παροναξίας, σερ. < Κυκλαδικά . τ. 1 ( 1956), ο. 26 . φε(! ίο„ 
ι -Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, αοΛ ΙΙΟ, της » νερι V 

Βλ Εΐ δοκίμου 3 η ρ ο π ο τ α μ η ν ο ϋ, αυτόθι. Την οικογένειαν Μπαφου 
1653 βλ. ί,υοοχιμου - ιι ^ - ικΑΛΐ·τ«ν Τ Β ισ β ίζη. Ναξιακά νότα* 
εύρίσκομεν έν Νάξφ τούλαχιστον απο του 1540 { Ια*. 1. * σ μ ςη, 

Ζί ζζζ ϊΚΓώΠΪΛ - 

τζζΖζΰ. -!-'·· · * ·**'*· ·■ '· 
1955, σ. 57). Δέν γνωρίζομεν έάν πρόκειται περί του Τ'"’ "ΓΓ°ε ί δ ο κ ί μ ο υ 

8 "Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, αρι*. 147 βλ. Ε υ ο 

Ξ η βΓ π:Γτοότον;^.1:0Γσ μ Τ εε *. ΟΗτο-οΙο^ άσε οτόΐτοροί^ ί« Ρ-ο- 

• εα XVII δίέοίε, * έοΐιοε ά’ΟπεπΙ ι>, τ. 34 ( 1935 ), σ. 148, 150, ο υ α ν 
τοί Δ ΐΐΓε «έίτοροΐίίοε άα Ρατοασκία ευ XVII είέοίε, αύτόθι, τ. 36 

(1937 η σ. 199. Βλ. επίσης Ίακ· Ε. Κ α μ π α νέ λ λ η, Ή Ιερά Μητροπολις Παρο 

ναξίας διά μέσου των αιώνων, Νάξος 1963, σ. 14 - . 
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διά θαυμασίας τέχνη; φορητών εικόνων, αί όποϊαι στάζονται μέχ£,ι_ σήμε- 

ρον. Εις μίαν εξ αότών, παριστώσαν τόν Χρίστον ευλογουντα, υπάρχει η 

επιγραφή: 
1657 ΟΕΠΤΕΒΡΪΟΥ Τ' τ 

ΜΝΙΤΙΤΗ Κ(ΥΡΙΕ) ΤΟΝ ΆΗ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΕΟΑΡΑ 

ΓυΜΟΝ ΚΤΗΤΟΡΟΝ ΚΟΝΤΑ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΜΑΡΤΗΡΟΝ 

ΤΗΟ ΑΓΙΑ3 ΜΟΝΙ3 ΤΑΥ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΩΦΗΛΟΥ 
ΤΗ8 ΚΕ ΤΗ0ΙΝΒΙΑ3 ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΟ 

ΝΙΝΑΟ ΑΚΡΙΒΟΥ. ' ,- 

Πότε τό μονύδριον των Αγίων Τεσσαράκοντα άνεγνωρίσθη| ως μετό- 

χιον τής μονής Ξηροποτάμου, δέν ήδυνήθημεν νά έξακριβωσωμεν. Οπωσδή¬ 

ποτε τούτο έγένετο πρό τής 26 Μαΐου 1660, ως συνάγεται εξ 

τήν χρονολογίαν ταυτην, διά τού όποιου ή -Αντωνϊνα Θεοφίλου και η αδελφή 

της Τομαζΐνα σύζυγος Νιχολού Ντεμαρή καλέσασαι τον νοτάριον Ιωαννην 

Γάν «2ς. τόν ένδοξότατον καί πανευλαβέστατον ναό των Άγιων Τεσσαράκοντα 

Μαρτύρων άνεκτισμένος ύπό τον μακαρίτου κύρ Μιχαήλ Θεόφιλόν 
τής Άνω είρημένης κυρ Άντωνίνας) προσηλωμένος εις τψ βασιλικήν Μοη 
τον Ξεροποτάμον διά μετόχων, άφιέρωσαν δ,ά ψυχικήν σωτηρίαν αυτών 

κτήματα κείμενα εις διάφορα σημεία τής περιοχής του Λιβαδιού . 

Μετά τόν θάνατον τού Μιχαήλ Θεοφίλου ή σύζυγός του Άντωνϊνα 

άνέλαβε μόνη τήν φροντίδα διά τήν διασφάλισιν της σχηματισθεισης περιου 

αίας, διότι ή μονή Ξηροποτάμου, άγνωστον διά ποιον λογον,^κωφευεν εις 

τάς επανειλημμένος έκκλήσεις της διά τήν «™<,τολήν μονάχων προ επαν 

δρωσιν τού μονυδρίου. Είς ίερεός έκ τής πόλεως Νάξοτη ο οποίος ε χ . 

έξουσιοδοτηθή ίπό τών Ξηροποταμηνών να διαχειρίζεται^ έσοδα του μετο 

χίου ήδιαφόρει πλήρως, περιοριζόμενος νά μεταβαινη απο καιρού εις καιρό 

είς Τόν ναόν διά τήν τέλεσιν λειτουργίας. Έπί δεκαπέντε ετη το μονυ Οιον 

παρέαενεν άνοργάνωτον. Μόλις τό 1671, κατόπιν επιστολής της Αντωνί 

νας είς τήν οποίαν αΰτη εδήλου δτι, αν συνεχιστή ή Αδιαφορία, 6α αναγκα- 

σθή νά προσηλώση τούς Άγιους Τεσσαράκοντα είς άλλην μονήν, ή μονή 

Ξηοοποταμού άπέστε,λεν είς Νάξον άς ήγούμενον τον Παρθενίαν, συνοδευο- 

μενον υπό τού ίερομονάχου -Αββακοόμ καί τού μονάχου Νικοδήμου . 

Ούτως από τού 1671 ουσιαστικώς ήρχισεν ή μοναστική ζωη εις το 

μονύδριον τών Αγίων Τεσσαράκοντα. , , _ , , , 
■ο πρώτος ηγούμενος Π « ρ θ έ ν ι ο ς π,ηροποιαμηνόςέπεδίωξε να απαλ 

λάξη τήν μονήν από χρέη δημιουςγηθέντα πρό της καθοδου του εις Νάξον, 

Γ^ΑΓκ^Τ7ουροϋ, Ναξιακά έγγραφα τής Τουρκοκρατίας.: Δικαιοπραξίαι 

Ίωάννου Γά, ένθ’ άνωτ., σ. 175 - 177. , 

2 Τά σχετικά έγγραφα βλ- έν τελεί τής παρουσης μελέτης. 
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προς τούτο δέ ήρχισε νά πωλή η νά υποθήκευα κτήματα τινα, ως συνάγεται 

εξ έγγραφων τής 8 Ιουλίου 1673 1 2 3 4 5 καί τής 3 Ιουνίου 1688 2· Αί αφιερώ¬ 

σεις όμως έξηκολοΰθουν 3 καί το ταπεινόν μονυδριον, περιβαλλόμενου από 

την αίγλην του 'Αγίου "Ορους, κατέστη πλουσιώτατον. 

Άπό του 1684 μέχρι του 1698 εύρίσκομεν ηγούμενον τον « εν ΐερομο- 

νάχοις καί πνευματικόν παπά κυρ Γρηγόριον τον Σαντοριναΐον », τον 

όποιον ή μονή Ξηροποτάμου είχε στείλει εις Νάξον μετά του μονάχου Ίωαν- 

νικίου4. 'Ο Γρηγόριος φκοδόμησε νέα κελλία προς την βορείαν πλευράν του 

ναού, ως μαρτυρεί ή χρονολογία 1688 ή σφζομένη εις το υπέρθυρου του 

προστεθέντος τότε κτιρίου καί έρρυ'θμισε τά τής καλλιέργειας των αγρών, 

κατά τον συμφερά)ϊερον διά τό μονυδριον τρόπον. Ό διαδεχθείς τον Γρή¬ 

γορων ήγουμενος Ιωσήφ εΰρε περιουσίαν σημαντικήν, εις τήν οποίαν 

προσέθεσε ιήν 22 Όκτωβρίου 1711 αμπελώνα άνήκοντα αΰτω, κείμενον είς 

τό χο)ρίον "Αγιος Θαλλέλαιος 5. 

Τό 1733 ισόβιος ήγουμενος διωρίσθη ό έκ Νάξου καταγόμενος ιερευς 

Γεώργιο ςΔέτζης, άνήκων εις παλαιάν οικογένειαν κληρικών τής νήσου, 

γνωρίζομεν δέ περί αυτοΰ δτι άπασαν τήν περιουσίαν του αφιερωσεν εις το 

μονυδριον 6. * Ολίγα ετη βραδύτερου, επί ήγου μενού Μακαρίου Λικυ- 

ν ί ο υ (;), δστις πιθανώτατα τό 1744 7 διεδέχθη τον Γεώργιον Δέτζην, οί 

"Αγιοι Τεσσαράκοντα έθεωροΰντο εκ των ίσχυροτέρων οΐκονομικώς μονών 

τής νήσου. Τούτο, έκτος άλλων, μαρτυρεΐται καί εκ τοΰ γεγονοτος οτι ο 

κατά τό 1754 σταλείς εις τήν μητρόπολιν Παροναξίας ως πατριαρχικός 

1 "Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 148 ’ βλ. Εύδοκίμου 

Ξηροποταμηνοΰ, ένθ’ άνωτ., σ. 172. 

2 Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους, Κώδιξ άριθ·. 86, φ. 593γ. Είς τό έγγραφον 

τοΰτο μνημονεύεται παλαιοτέρα πράξις, καθ” ήν « ο ποτέ προηγούμενος κύρ Ζ7αρ0έ- 

νιος » παρεχώρησεν αμπελώνα είς τήν Νιάντιαν « θυγατέρα ποτέ άφέντη Μάρκον Σον- 

μαρούπα διά χρέος τοϋ μετοχιού ντως νά τό κρατβ αμανάτι». 

3 “Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 149, τής 14 “Ιουνίου 1674, 

άναφέρεται είς άφιέρωσιν άμπελώνος καί οίκίας υπό τής Λιανής Μινώτου (ουχι 

Φινώτου, ώς έσφαλμένως γράφει ό Εύδόκιμος Ξηροποταμηνος, ενθ’ άνωτ., 

σ. 172). 

4 Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους, Κώδιξ άριθ. 86, φ. 237γ, 238γ, 293γ. 
5 “Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 151* βλ. Εύδοκίμου 

Ξηροποταμηνοΰ, ενθ’ άνωτ., σ. 82, 172. 

6 “Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 153, τής 30 Απριλίου 173ο' 

βλ. Εύδοκίμου Ξηροποταμηνοΰ, ένθ’ άνωτ., σ. 82, 173. Περί τής έν Νάξφ 

οικογένειας Δέτζη βλ. Β α σ. Β λ. Σφυρόερα, Μεταναστεύσεις καί εποικισμοί Κυ- 

κλαδιτών είς Σμύρνην κατά τήν Τουρκοκρατίαν, « Μικρασιατικά Χρονικά », τ. 10 

( 1963), σ. 176. 

7 “Εγγραφον “Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 154, τής 4 Όκτωβρίου 1744* 

βλ. Εύδοκίμου Ξηροποταμηνοΰ, ενθ’ άνωτ., σ. 173. 

Τό έν Νάξφ μονυδριον των Αγίων Τεσσαράκοντα 

εξαρχος Νικόλαος Κριτίας1 είσέπραξε παρά τοΰ μονυδρίου των 'Αγίων 

Τεσσαράκοντα εισφοράν άνω τέραν τής καταβληθείσης υπό άλλων έν τη νήσφ 

μονών, τοΰ Ταξιάρχου, τοΰ * Αγίου Γεωργίου, τοΰ Αγιου Ελευθερίου, τοΰ 

Αγίου Τωάννου Θεολόγου, τοΰ Προδρόμου, τής *Αγιας Φωτεινής, και έσην 

προς τήν καταβληθεισαν υπό τών πλουσιωτάτων μονών τοΰ Τίμιου Σταυρού 

καί τής Καλορειτίσσης 2. 

Ό Μακάριος Αικΰνιος άπεμακρυνθη τής ήγουμενίας τήν 9 Ιουνίου 

1770 άντικατασταθείς διά τοΰ Μακαρίου ξηροποταμηνοΰ3, ο 

όποιος προέστη τοΰ μονυδρίου έπί τινα έτη. 

Τελευταίος ήγουμενος τοΰ μονυδρίου, άπο τών αρχών τοΰ δέκατου ενα· 

του αΐώνος μέχρι τής διαλύσεως αύιοΰ διετελεσεν ο Ναξιος την πατρίδα Σ α- 

μουήλ Λυκαρης4. Οΰτος, λόγιος καί ευσεβής κληρικός, υπήρξε δραστη- 

ριώτερος πάντων τών προκατόχων του καί συνετελεσεν οσον ουδείς εις την 

άνυψωσιν τής φήμηζ τών ΓΑγίων Τεσσαράκοντα. Απο τών πρωτων ήμερων 

τής ήγουμενείας του έπεδίωξε τήν ρυθμισιν τών οικονομικών τής μονής και 

κυρίως τήν έπιστροφήν εΐς αυτήν τών κτημάτων, τά όποια άνεξελέγκτως 

διεχειρίζοντο διάφοροι έμβατικιώται5. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1809, κατόπιν 

ένεργειών τοΰ Σαμουήλ παρά τφ Οίκουμενικφ Πατριαρχείφ, έξεδόθη σχετική 

διαταγή τοΰ Δραγομάνου τοΰ Στόλου Θεοδώρου Ρίξου6. Επειδή όμως προ¬ 

φανώς οί έμβατικιώται δεν συνεμορφώθησαν, ό ήγουμενος κατέφυγεν είς τον 

διάδοχον τοΰ Ρίξου Μιχαήλ Χαντζερήν, όσης ιήν 2 Ιουνίου 1811 άπέ- 

στειλε προς τους προεστώτας Νάξου αΰστηροτεραν διαταγήν επι τοΰ αυτοΰ 

θέματος7. Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1812 τά κτήματα εΐχον έπιστραφή8 καί ό 

Σαμουήλ ήδΰνατο νά προχωρήση είς τήν άναδιοργανωσιν τής μονής. 

1 Περί τούτου βλ. Β. Σκουβσρά, Νικόλαος Κριτίας Προυσαεύς. Συμβολή 

στη βιογραφία του, «Μικρασιατικά Χρονικά», τ. 9 (1961 ), σ. 53-112, ίδίφ σ. 67. 

2 Π. Γ. Ζερλέντου, Ιστορικοί έρευναι περί τάς εκκλησίας τών νήσων τής 

Ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης, τ. Α', Έν Έρμουπολει 1913, σ. 155-156. 

3 “Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 157* βλ. Ε ύ δ ο κ ί μ ο υ Ξη¬ 

ροποταμηνοΰ, ένθ* άνωτ., σ. 82, 173. 

4 Τήν πρώτην μνείαν περί τοΰ Σαμουήλ Λύκαρη ώς ηγουμένου τοΰ μονυδρίου 

τών Αγίων Τεσσαράκοντα εύρίσκω είς έγγραφον τής 16 Απριλίου 1806 τής εν 

Νάξφ συλλογής κληρονομιάν Δημ. Χρώση, οπού άναφέρεται ενεργών «από μέρος τών 

* Αγίων Σαράντα ». 
5 Περί τής σημασίας τοΰ όρου έμβατίκιον βλ. Ί α κ. Τ. Β ισ β ί ζ η, ενθ ανωτ., 

σ. 129. 
6 “Εγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 158* βλ. Ε ύ δ ο κ ί μ ο υ Ξη¬ 

ροποταμηνοΰ, ένθ’ άνωτ., σ. 173. Έν τή περιλήψει τοΰ εγγράφου τούτου έσφαλ¬ 

μένως ό δραγομάνος τοΰ στόλου γράφεται Φίζος. 

7 Έγγραφον Αρχείου Μονής Ξηροποτάμου, άριθ. 160. 

8 Αυτόθι, άριθ. 162. 



Άλλ’ δ Νάξιος ηγούμενος καί προς άλλας κατευθύνσεις εστρεψε την 

προσοχήν του. Ούτως εξησφάλισε «νά διαφεντεύεται πάντοτε^ τό μετόχων», 

τόσον παρά του μητροπολίτου Παροναξίας «όσον και από τούς τιμιότατους 
έπιτρόπονς τής Μητροπόλεως έν ταϊς κατά καιρούς τνχούσαις^ ύποθέσεσιν 

αυτόν», διά πράξεως δέ ΰπδ χρονολογίαν 27 Ιανουάριου 1810 ενώπιον του 

μητροπολίτου Νεοφύτου Λαχοβάρη ύπεσχέθη νά δίδη εις την μητρόπολην 

λόγφ ευγνωμοσύνης μίαν δκάν κηρίου κατ’ έτος *· Επλουτισεν επίσης την 

μικράν βιβλιοθήκην τής μονής διά λειτουργικών καί θεολογικών γενικώτερον 

βιβλίων, εκ των οποίων διεσώθησαν τά εξής τρία: 

α') Μψαϊον τού Αύγουστον, περιέχον την πρέπουσαν αυτω άπασαν 
Ακολουθίαν μετά καί τής άναγκαιοτέρας προσθήκης του Τυπικού, νεωστι 
μετατυπωθέν καί έπιμελώς διορθωθέν παρά Σπυρίδωνος Μηλιά, Ένετίησιν 

μ-ψξα 1761. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ Ίωαννίνων. ,Οοη Ιίΰβηζα άε'8ιι- 

ρβνίοή8. ■· · β ;· , 
Εις την όπισθεν του τίτλου σελίδα του βιβλίου .τουτου, του οποίου 

μόνον αί σελίδες 1-168 εσώθησαν, σημέιοΰται: «Τό παρόν βιβλίον είναι 
εμού τον χαρτοψνλακος Ναξίας Σαμουήλ Αύκαρη και οποίος τό αποξένωση 
νά εχη την κατάραν των "Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων». \. ' - 

β') Των άγιων Αποστόλων αί πράξεις και έπιστολαί επ εκκλησίας 

καθ' έκάστην < κηρνττόμεναι, Μετά προσθήκης πολλών επιστολών, των Προ- 

κειμένων έκάστης Ημέρας, νέου Πίνακας καί Χαλκογραφίας τινός περιεχού- 

σης τά Μαρτύρια των αγίων αποστόλων. Νεωστι μετατυπωθείσαι και επιμε- 

λώς διορθωθεϊσαι αωβ’, Ένετίησι 1802. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ έξ 

Ίωαννίνων9. ~ 
γ*) Αί θεϊαι λειτουργίαι των έν Άγίοις πατέρων ημών Ίωαννον τον 

Χρυσοστόμου καί Βασιλείου τού Μεγάλου, σύν τή των προηγιασμένων Γρη- 

γορίον τον Διαλόγου. Έκδοσις πρώτη. Ένετίησιν. Έν τή τυπογραφία Πάνου 

Θεοδοσίου τον έξ Ίωαννίνων. 1811*. 

Ή μονή διελΰθη τό 1834, ή δέ Ιπικαρπία κτημάτων αύιής εκτεθεΐσα 

1 *Αρχιμ. Εμμανουήλ Καρπαθίου, Ό Κώδιξ-Β' τής Μητροπόλεως Πα¬ 

ροναξίας, περ. « Γρηγόριος Παλαμάς», τ. 23 ( 1939 ), σ. 325. ^ β , 

2 Ή εκδοσις αυτή είναι άγνωστος, μή περιλαμβανόμενη είς την υπό Ε·^€* 

ντ&ηά Βϊ51ίο2Γ3.ρΙιί6 Ηβΐΐέηΐηηο... &\ι XVIII εΐέοΐβ, τ. ΠΓ-Εα08,1928 η βις 

τάς συμπληρώσεις αύτής. Πλεϊστα βιβλία του 16ου. 18ου αί., κυρίως θεολογικά, άγνω¬ 

στα εις την έρευναν, εύρον τό θέρος του 1960 εις μονάς των Κυκλάδων. Βλ. Β ασ. 

Βλ. Σφυρόερα, "Εκθεσις επιστημονικής αποστολής είς τάς Κυκλάδας, «Πρα¬ 

κτικά τής Ακαδημίας Αθηνών», τ. 35 ( 1960), σ. 521. 

3 Περιγραφήν τοϋ βιβλίου βλ. εν Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, Έλληνικη Βιβλιο¬ 

γραφία 1800- 1863, τ. Α', Άθήναι 1939, σ. 29, άριθ. Π5.^ 

4 Πρβλ. Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, ένθ’ άνωτ., σ. 102, άρ. 621. 
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Χήν εχησίαν μισ9οδοσιαν του σχολάς ,πικαρπίας δλλο)ν κτημάτων τής 

μουσείου Χριστοδούλου X η I · Κ ηλοδιδακτικού σχολείου Δρυμα- 

μονής εμισθοδοτουντο « IΚετραλληνιάδης’· 

λίας Δημήτριος Γεωργιαδης και «ονυδοίου μέ τήν ίκανοποίησιν 
•Ο Σαμουήλ Λύκαρης άπεχωρησε του, μονυΰρισομε η 

^ διαφό· 

ρων προς αυτόν χρεών1 2 3 4. 

Έ„ τδν ανεκδότων έγγράΦ»ν τών άναφερομένων είς ^^Ιστοοί^τοϋ 

μονυδρίου τά Λίστα είναι δικαωπρακτικά ^ τήν 

κιάσεις Χωμάτων). "Ενταύθα ^^ ^κοντα Νάξου. 
ί*6 τής άγιορειτικής μονής «αοαλαΡην των ΑΥ 
άκοκαθιστώντες τήν ορθογραφίαν και την στίξιν. 

ι 
Έ„(στοΜ -Λντωνίνας *4β« ■ 

Πρωτότυπον έν Κώδικι άριθ. 85 (φ. 145γ) 

άποκειμένφ είς Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους. 

1670 έν μΨ1 ΌκτωβρΙον 5 ^ 

π(ους) πατέρες < Μ* «Κ » ^ΖΓά^νΖίΓν, δτινά αποατεί- 
δτι πολλάκις έγραψα εις τψ αυτή μον φροντίδα 
λοναιν πατέρες * ΆΟονοιν ε(ως) εόω να Ά Λ, ε>ώ 

τον μοναστηριού, ό(πον) έχομε προαη (ομε ^ λύνομαι πλέα νά 

κ(αι) νά 

τοϋ Κράτους, Μοναστηριακά Νάξου, <ράκ. 1834. 

2 Αύτόθι. 
3 Αύτόθι, φάκ. 1837. 
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ράκι μας, καθώς αγγίζει, κ(αί) πώποτε κανείς δεν ήλθε, μόνο λαβαίνω γρα- 

15 ψες κ(αί) μάς μηνάτε ότι από άνοιξη κ(αί) άπίσω έρχονται πατέρες κ(αί) 

ποτέ δεν τούς έθωρονμε νά έλθουσι' ιδού τώρα όπ(ού) σάς γράφω τέλειαν 
άπόφασιν δτι νά έλθη κανείς σας μέ πρώτο πασάντζο, όπ(ού) νά έρχεται εδώ 
ή είς την Πάρο, νά στέκη κ(αί) νά άπομείνη τέλειος νοικοκύρης εις τό μονα¬ 

στηράκι, άτι έγό) σάς τό ρεψουδάρω από την σήμερο, μόνο νά έχω την ζωο- 

20 θροφή μου αν ίζήσω ακόμη ολίγον καιρό, δτι εγώ γροικώ δτι έγλήγορη είναι 
ή ζωή μου διαβασμένη καί έτζι άνΐσ(ως) κ(αί) δεν έλθη κανείς κατέχετε οτι 
θέλω τό προσηλώσω άλλον ή Θέλω τό κάμω ώς θέλω κ(αί) βούλομαι κ(αί) 

μην έχετε καί λεμεντάρεστε νστερι, δτι μαζί κ(αί) οί έδικοί μου μου λέσι νά 
τ(ώς) τό δώσω κ(αί) νά δώσω κ(αί) τό χρέος τον κ(αί) νά έχον καί την 

25 έγνοια μου έως φόρους ζωής μου, μά έγόι δεν τό κάνω έ(ως) νά δώ τώρα 
τελεία άπόφασιν από την πανοσιότητά σας' είδε κατέχετε καλά δτι αν έρθη 

καΐκι απ’ αυτόν κ(αί) δε στείλετε κάνει, ώς άνωθεν γράφομε, θέλω πάγει 
είς τον αφέντη τον καδή νά κάμω ένα χοτζέτι, νά κάμω τό μοναστήρι μου 
έ(ως) θέλω, καί νά άποξενωθή άπό τό αυτό μοναστήρι καί ας είναι τό κρίμα 

30 απάνω σας' κ(αί) διά νά είναι ή παρούσα γραφή στερεά κ(αί) βέβαια εις 
τον άπαντα αιώνα την ήβαλα κ(αί) είς την κατζιλλαρία μας τής Αξίας νά 
μην έχετε σέ πάσα κ(αι)ρό νά πήτε δτι δεν έξέρετε είδηση· γνωστό έστων 
ύμϊν κ(αί) τούτο οτι δ ’φουμέρι(ος) όπ(ού) μου γράφετε πώς έχετε εδώ, άν 
ήτονε ατού ήθελε έχετε περισσότερο διάφορον έκεϊν(ος) έχει τώρα τόσον 

35 κ(αι)ρό όπ(ού) ήφυγε άπό τό μοναστήρι μας κ(αί) κάθεται μέσα είς τή 
Χώρα, κ(αί) π(ον) κ(αί) π(οϋ) νά ελθη νά λειτουργήση κάθε Κυριακή. "Ομως 
ξαναπαρακαλώ σας νά προβοδά>σετε νά έλθη κανείς νά διορθωθούσιν δλα τά 
άναγ(καΐ)α καί νά μην είναι άνάμεσό μας καμμιά βαργόμηση κάνοντας τέ- 

(λος) κ(αί) σνχωρέσετέ μον κ(αί) διά βεβαίωση των ανωθε βάζομε κ(αί) 

40 παρακαλετούς μάρτυρες, οί όποιοι γράφουν υπό χειρός τ(ως). 
π(απ)α Ιάκωβος ’Αναπλιώτης μάρτυρας. 

Μανόλης Σιγάλας μάρτυρας. 

Σταμάτης Ταρόδ(ος) μάρτυρας. 

3Ιω(άννης) Μπάφ(ος) μάρτυρας τά άνωθε. 

45 :1<υ(άννης) Μηνιάτης νοτάρι(ος) έγραφα μέ θέλημα τής κυρίας Άντω- 

νίνας χήρας, γυνής τού ποτέ μ(ισέρ) Μιχάλη Θεόφιλον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

4 κύρ Ιερόθεε: Περί τοΰ ηγούμενο» τούτου τής μονής Ξηροποτάμου τό πρώτον 

γίνεται μνεία ενταύθα, καθ’ δσον τουλάχιστον ήδυνήθην νά εξακριβιόσω. 

11 άβαρίζια ( τά ): είδος φόρου. 

17 πασάντζο ( ίταλ. ραεδΕ^βίο ): πέρασμα. 

19 ρεφονδάρω ( ένετ. ΓβίοηάαΓ): παραιτούμαι δικαιώματος, αφήνω. 
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23 Λεμεντάρεστε ( ίταλ. ΙεπιοπΙεγο ) : παραπονοΰμαι, μεμψιμοιρώ. 

28 χοτζέτι (τουρκ. ΙιοοεΙ): ή ύπό τοΰ καδή χορηγούμενη πιστοποίησις περί τής 

έγκυρότητος τίτλου ιδιοκτησίας. 

41 παπα Ιάκωβος Αναπλιώτης. Τό έπώνυμον Αναπλιώτης άπαντα έν Νάξφ άπό 

τοΰ 1538 ( βλ. I. Β ισβ ίζη, ενθ’ άνωτ., σ. 13, 26, 27 ). 'Ο ίερεύς Ιάκωβος * Ανα¬ 

πλιώτης υπογράφει μέγαν αριθμόν εγγράφων των έν τοΐς Γενικοΐς Άρχείοις τοΰ 

Κράτους άποκειμένων κωδίκων 85 καί 86, των έτών 1670- 1684. 

45 Ιωάννης Μηνιάτης. *0 νοτάριος ουτος τής Νάξου ήκμασε κατά τό δεύτερον 

ήμισυ τοΰ 17ου αί., ήτο δέ έγγονός τοΰ επίσης νοταρίου Ίωάννου Μηνιάτη, τοΰ οποίου 

έγγραφον τής 19 Μαΐου 1611 έδημοσιεύθη υπό Στυλ. Κορρέ, Ανέκδοτα έγγραφα 

των Φράγκων τής Νάξου, « ΒγζΕπίϊηίδοΙι - Νειΐ£ήεο1ιΐ3θ1ΐ6 ΙαΙιτΜεΙιεΓ », τ. 8 (1931), 

σ. 272-273. 
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Συμφωνητικόν μεταξύ τής9Αντωνίνας χήρας Μιχαήλ Θεοφίλου καί 
τφν άποσταλέντων ύπδ τής Μονής Ξηροποτάμου είς Νάξον μοναχών. 

Άντίγραφον Ιν Κώδικι άριθ·. 85 (φ. 209ν-210Γ) 

άποκειμένφ είς Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους. 

Έβγαλμένη 
άπό Μάρκο καί πάλι άπό Μάρκο. 

Είς δόξα Χ(ριστ)ον τού αληθινού Θ(ε)οϋ ημών αμήν. 1671 έν μηνί 
Ιουνίου 21, είς τον οίκον τής ενγενεστάτης αρχόντισσας κυρίας Άντωνίνας 

5 χήρας γυνής τού ποτέ μακαρίτη μ(ισέρ) Μικέλε Θεόφιλου, εδώ παρόν τά 
κάτωθεν γεγραμμένα μέρη, τό εν μέρος ή είρημένη κυρία Άντωνϊνα κ(αί) 

άπό τό άλλο μέρος δ πανοσιώτατ(ος) κ(αί) άγιος προηγούμενος π(απ)ά κύρ 
Παρθένι(ος), δμάδι μέ την συνοδείαν του, τον άγιο ιερομόναχον π(απ)ά κύρ 
Άββακούμ κ(αί) μέ τον καλόγερό τ(ως) τον κύρ Νικόδημο, απεσταλμένοι 

10 οπέ τό μοναστήριν τ(ως) τούς άγιους ενδόξους μεγαλομάρτυρες Τεσσαρά¬ 

κοντα, καθ(ώς) φαίνεται ή γραφή οπού έστείλασι άπέ τό άνωθεν μοναστήρι 
τής κυρίας τής Άντωνίνας κ(αί) νουμενάρει ή αυτή γραφή π(όις) στέλλον- 

σιν έδώθεν είς την Άξια τόν άνωθεν άγιο προηγούμενο μετά τήν συνοδείαν 
του, νά σταματήσου κ(αί) νά κνριεύον κ(αί) νά έξονσιάζου τό μοναστηράκι, 

15 οπού ή άνωθεν αρχόντισσα κ(αί) δ μακαρίτης δ άνδρας της έκτίσασιν κ(αϊ) 

έπροσηλώσασίν το εις τό άνω είρημένο μοναστήριο τής βασιλικής μονής των 
Άγιων Σαράντο) τού Ξεροποτάμον στο *Αγιο "Ορος, κ(αί) μήνου της τής 
αυτής κτιτόρισσας νά άφήση τούς άνωθεν πατέρες νά είναι έξονσιασταί κ(αί) 

κύριοι είς τό αυτό μετόχι κ(αί) οί αυτοί πατέρες νά είναι κρατημένοι νά 
20 δίνου τής αυτής αρχόντισσας τήν ζωοθροφήν της σέ δ,τι τής κάνει χρεία' εις 

τούτο τήν σήμερον ή άνω είρημένη κυρία 7Αντωνϊνα έφυγε απε το μοναστήριν 
της καί έρεφονδάρησέν το είς τά χέρια τού άνωθεν άγιου προηγουμένου κ(αί) 
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τής συνοδείας του, μέ την κοντετζιόν ετούτη, υπόσχονται οι αυτοί πατέρες 
να δίδον τον κάθεν χρόνο της κυρίας κερά Άντωνίνας διά ζωοθροφήν της 

25 σιτάρι μόδια πέντε και μιγάδι μόδια πέντε κ(αί) κρασί μέτρα οχτώ κ(αί) 

μαγέρεμα πινάκια τρία, ακόμη κ(αί) είσέ δ,τι λάδι έθέλασιν κάμου από τά 
πράματα τον μοναστηριού, σ' εκείνο 6π(ον) τους έκίζει εις την μπάρτην τ(ως) 

νά γίνοννται τρία μερδικά τό λάδι, νά παίρνον οι πατέρες τά δυο μερδικά 
κ(αί) ή κυρία Άντωνΐνα τό ένα μερδικά, ακόμη νά τής δώσουν κ(αί) δύο 

30 βοντζία νά βάνη τό κρασίν της μέσα, ακόμη κ(αί) τό μπαμπάκι π(ον) κά- 

μούσι όφέτος νά είναι τής κ(ε)ρά Άντωνίνας, κ(αί) τους αποδέλοιπους χρό¬ 

νους δσον κάμου νά τό μοιράζον μαζί μέ τους πατέρες, ακόμη κ(αί) δ,τι 
σύκα εχασι κάμει νά τά μοιράζονσιν άνάμεσόν τως πατέρες κ(αϊ) κερά Άν¬ 

τωνΐνα, ακόμη νά έχη κ(αί) από τά κρομμύδια πού κάνου στο πράμα των 
35 Έκαριώ τά μισόν της κ(αϊ) πάσα Κυριακή ένα καλαθιάτικο συκοστάφυλα 

κατά την τάξι κ(αί) δ,τι άλλο είναι τής χρείας, νπ(οσ)χόμενοι οι αυτοί 
πατέρες νά τής τά φέρνονσι δλα δσα τής προμετάρον εις τό αρχοντικό της 
ευχαριστημένα χοιρίς καμμίαν γόγγνσιν έως φόρου ζωής της κ(αί) ή κυρία 
Άντωνΐνα πάλι οπέ την σήμερον ρεφουδάρει κ(αί) αφήνει τό μοναστήρι μετά 

40 πασών των πραμάτων αυτού κ(αί) δικ(αι)ωμάτων εις τά χέρια του αγίου 
του προηγουμένου κ(αϊ) τής συνοδείας τον, νά τά κυριεύου κ(αί) νά τά έξου- 

σιάζου εις εσωτερικά κ(αί) είς ξωτερικά, εις εσοδείες κ(αϊ) εις δξοδες κ(αϊ) 

ή αυτή κυρία Άντωνΐνα νά μην έχη καμμίας λογής δξοδο ή φροντίδα είσέ 
κανένα χρέ(ος) τού αυτού μοναστηριού, παραδίδοντάς τ(ως) παντοία εξουσία 

45 νά πράξου κ(αί) νά πουλήσου καί νά ξεχρεώσουν τό αυτό μοναστήρι κ(αί) 

δ,τι κάμου νά είναι καλά καμωμένα κ(αί) από κάνει νά μην έχη καμμίας 
λογής εμπόδιο' έτζι λέγει ακόμη ή κυρία Άντωνΐνα δτι τό ψυχικόν της ετούτο, 

δπ(ού) ήκαμε κ(αί) ήφηκε εις τό μοναστήρι, έτζι εφησε κ(αί) τού Μάρκον 
τού ψυχοπαιδιού της, 6π(ού) τό ανάθρεψε διά την ψυχήν της, ένα τετάρτι 

50 πράμα από τό χωράφι τού Πεζιοϋ, κ(αί) τά άλλα τρία τετάρτια νά είναι τού 
μοναστηριού κ(αϊ) ’ς καθώς είναι βέβαιο κ(αί) σίγουρο τό πράμα τού μονα¬ 

στηριού, ετζι νά είναι κ(αί) τό αυτό ψυχικό τού Μάρκον βέβαιο κ(αί) σί¬ 

γουρο κ(αί) κανείς νά μην ήμπορή ή άπό άδικούς μου ή από τους πατέρες τού 
μοναστηριού νά τού δώσου καμμία πείραξη, παρά καθώς είναι άσύχιστο τό 

55 πράμα τού μοναστηριού, έτζι νά είναι κ(αϊ) τού Μάρκου καθώς το έχουσι 
μοιρασμένο την σήμερον, έτζι νά στέκη πάντα- έτζι νπ(όσ)χονται οι αυτοί 
πατέρες κ(αί) νά κρατονσιν στερκτό κ(αϊ) άμεταποίητο δ,τι προμετέρον εις 
τό παρόν γράμμα αυτοί κ(αί) οι μεταγενέστεροι μετ' αυτούς, κατά την εξου¬ 

σία όπ(ού) έχουν οπέ τό μοναστήρι κ(αί) άπό τις πατέρες, κατά την γραφή 
60 όπ(ου) στεϊλαν άπό τό μοναστήρι τής κυρίας τής κτιτόρισσας, ή οποία γραφή 

εμπαίνει κ(αί) εις τήν κατζιλλαρία μας διά νά φαίνεται είς πάσα κ(αι)ρό 
κ(αί) διά πίστο>σιν τού παρόντ(ος) θέλει γράψει κ(αί) ό άγι(ος) προηγούμε¬ 
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νος καί ή συνοδείαν του κ(αί) ή κυρία 3 Αντωνΐνα καί παρακαλετοί μάρτυρες 
είς ασφάλεια. 

65 Προηγούμενος Παρθένιος Ξηροποταμηνός στέργω καί βεβαιώνω τά 
άνωθε. 

Ιάκωβος ίερευς Άναπλιώτης μάρτυρας ατά άνωθε. 

"Η άνωθε κερά Άντωνΐνα στέργει καί βεβαιώνει τά άνωθε υπό χειρός 
εμού Γεωργίου Σιγάλα. 

70 Γεώργης Σιγάλας μαρτυρώ τ' άνωθε. 

Μανόλης Παπαδόπουλος μάρτυρας τ άνοιθε. 

31ω(άννης) Μηνιάτης νοτάριος έγραψα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

2 άπό Μάρκο. Τό πρωτότυπον τοΰ εγγράφου τούτου φαίνεται οτι κατείχε τό 

ψυχοπαίδι τής Άντωνίνας Θεοφίλου, Μάρκος όνομαζόμενον. Έκ τοΰ πρωτοτύπου 

τούτου άντεγράφη τό έγγραφον έν τφ κωδικι. 

12 νονμενάρει (ίταλ. ηοιηίπαΓΟ) : ονομάζω, καθορίζω. 

23 κοντετζιόν (ίταλ. οοηάϊζίοπε): όρος, συμφωνία. 

25 μόδια : μέτρον ξηρών προϊόντων Ισοδύναμον προς τριάκοντα δύο οκάδες. 

26 μαγέρεμα πινάκια τρία. Μαγέρεμα καλούνται τά όσπρια. Τό πινάκι ήτο μέτρον 

ξηρών προϊόντων ισοδύναμον προς όκτώ οκάδες. 

35 των Έκαριώ. Χιορίον τής Νάξου. Τό τοπωνύμιον άναφέρεται είς άλλα έγγραφα 

υπό τον τύπον Έγκαρές, Έγκαρυές. Βλ. Ά ν τ. Κ α τ σ ο υ ρ ο 0, Ναξιακά έγγραφα 

τής Τουρκοκρατίας, Δικαιοπραξίαι Ίωάννου Γά, ένθ* άνωτ., σ. 185. 

37 προμετάρου ( ίταλ. ρτοιηείΙεΓε): ΰπισχνοΰμαι. 

: ' ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ 



ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ ΚΕΝΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΑΜΦΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ 

Καί άλλοτε εγένετο λόγος διά την άνάγχην συγκεντρώσεως των επί των 

άμφιων κεντητών επιγραφών1. 'Υπεγραμμισθη κυρίως η σημασία τής εκδο- 

σεώς των διά την ιστορίαν τής χρυσοκεντητικής: ή γνώσις τοιοΰτων επιγρα¬ 

φών ασφαλώς πλεϊστα προβλήματα συναφή προς τήν προέλευσιν των αμφίων 

ή προς τήν ακμήν τών εργαστηρίων ώρισμένης περιοχής θά ήδΰνατο νά δια¬ 

φώτιση. Άλλα και διά τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν αΐ πεπασμέναι επιγρα- 

φαί είναι ενδιαφέρουσαι. Γνωρίζομεν λ.χ. δτι 6 πατριάρχης Διονύσιος Μου- 

σελίμης ο Κομνηνός καθηρέθη μετά διετή διοίκησιν και δι’ άλλους λόγους 

άλλα καί « ώς εν άναλώμασιν και δαπάναις αλόγιστος* 2. Αρκεί νά περιεργα- 

σθή τις τά πλουσιώτατα άμφια τά οποία οΰτος κατέλιπεν εις τό σκευοφυλά¬ 

κων του Οικουμενικού Πατριαρχείου καί εΐς τήν εν Άθω μονήν τών Ίβήρων 

(Πίν. Α') 8 διά νά πεισθή περί του αληθούς τής εναντίον του κατηγορίας. 

Αλλά καί τήν καθόλου ιστορίαν αφορούν πολλάκις αί κεντημένοι επι- 

γραφαί. Διά νά περιορισθώμεν εις τάς άγιορειτικάς μονάς μεγάλοι ευεργέται 

τούτων υπήρξαν, κατά τήν Τουρκοκρατίαν, οΐ ορθόδοξοι πρίγκιπες τών Πα¬ 

ραδουνάβιων Ηγεμονιών. Άμφια δωρηθέντα υπ’ αυτών καί διατηρούμενα 

μέχρι σήμερον εν Άθφ διασώζουν χρονολογίας τής σταδιοδρομίας των ή 

προσωπογραφίας αυτών καί τών συγγενών των (Πίν. Β')4. 

Τά πολυτελή αυτά έργα τής μικροτεχνίας άνήκον κατά τό πλείστον εΐς 

τον άνώτερον κλήρον. Αί επιγραφαί των εΐς πολλάς περιπτώσεις δΰνανται νά 

βοηθήσουν εΐς τήν βελτίωσιν τών χρονολογιών τής άρχιερατείας τών κατόχων 

των, ή εΐς τήν πλήρωσιν τών επισκοπικών καταλόγων ή εΐς τον καθορισμόν 

τών ορίων επισκοπής τίνος κατά τήν δείνα σκοτεινήν περίοδον κ.τ.λ., Εξ 

άλλου τά κινητά αυτά άντικείμενα επέδρασαν συν τφ χρόνφ οίιχί μόνον 

επί τής μνημειώδους τέχνης εξ ής κατ’ άρχάς ενεπνέοντο, αλλά καί επί τής 

άναπτΰξεως τών ιδεών. Διά ν’ άναφέρωμεν εν μόνον γνωστόν παράδειγμα: 

Ή Ιν Ρωσίφ, κατά τον 17«ν αιώνα, θρησκευτική μεταρρυθμισις του Νίκω- 

νος, είχεν ώς άφετηρίαν τό σΰμβολον τής πίστεως, τό όποιον ήτο κεντημέ- 

ι Μ. Θεοχάρη, Άφιερωτικαί έπιγραφαί επί αμφίων του Άθω, Θεολογία, 

τόμ. ΚΗ' (1957), σελ. 452-453. 

2 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 595. 

3 Μ- Θεοχάρη, ενθ' άνωτ., άρ. 2 καί 3. 

4 Καί έτερον πέπλον φέρον τάς προσωπογραφίας τοϋ αύτοϋ βοεβόδα, τής συζυ- 

γου καί του τέκνου των διατηρείται έν τή αύτή μονή Κουτλουμουσίου. Βλ. Ν. 

ΤθΓ&α, 1,68 3ΓίΒ πιϊηειίΓδ εη Κοιιω^ηίβ. τόμ. II, Βιιο&Γβ5ί 1936, σελ. 22, είκ. 87. 

18 - 10 -1963 

Ώμοφόριον καί έπιμανίκια τοΰ Πατριάρχου Διονυσίου τοΰ 

Μονή Ίβήρων. 



ΙΙΙΝΑΞ Β' 

Ποδέα. Δωρεά τοΰ πρίγκιπος της Βλαχίας νίδά Υίη{:ί1&. 

(Σεπτέμβριος 1532 - Μοΰνιος 1535 ). 

Μονή Κουτλουμουσίου. 
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ΠΙΝΑΞ Δ' 
ΠίΝΑΞ Ε' 

ανακαινισθεΤσα τό έτος 1872. 

Μονή Κουτλουμουσίου. 



ΠίΝΑΞ Τ ΠΙΝΑΞ Ζ' 

Έπιτραχήλιον τοΰ κεντητού Χριστόφορου Ζεφάρ ίεροδιακόνου ( 1751 ). 

Μονή Βατοπεδίου. 

Έπιγονάτιον τοΰ κεντητού Αντωνίου ( 1763 ). 

Μονή Δοχειαρίου. 
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ΠίΝΑΞ Θ' 

1. Όράριον τής κεντη- 2, Όράριον τής κεντή¬ 

τριας Μακρυνής ( 1598). τρίας Βουλοτήνας. 

Μονή Ξηροποτάμου. 



ΠΙΝΑΞ I ΠίΝΑΞ ΙΑ' 

« 

8» 

ίψ 

* 

Ζεΰγος έπιμανικίων τής κεντήτριας Πολεξίας (1681 ). 

Μονή Ίβήρων. 

Επιτραχήλιον τής κεντήτριας Φευρωνίας ( 1743 ). 

Μονή Διονυσίου. 



ΠΙΝΑΞ ΙΒ' 
ΠίΝΑΞ ΙΓ 

Αάβαρον τής κεντήτριας Άνθ-ής ( 1789 ). 
Ζεϋγος επιμανικίων έκ Σινώπης. Ευδοκία κεντήτρια ( 1678 ). 

Μονή Ίβήρων. 



Πιναξ ΙΔ' : ΠίΝΑΞ ΙΕ’ 

Έπιτραχήλιον εκ Σινώπης ( 1670). 



497 ΠΙΝΑΕ ΓΓ 

Έπιτραχήλιον έκ Σινώπης ( 1672 ). 
V 

Φ: 

Ύπογραφαί κεντητών έπΐ αμφίων τοΰ “Αθω 

νον έπΐ τοΰ σάκκου τοΰ εκ Μονεμβασίας μητροπολίτου Κίεβου Φωτίου1 2 3 4 5 6. 

Τέλος αι τοιαΰται επιγραφαί και είς τήν γραμματολογίαν δυναντμι να 
προσφέρουν την συμβολήν των. 'Ως γνωστόν αΰται, κατα τους Βυζαντινούς 
ώς και κατά τούς μετέπειτα χρόνους τής Τουρκοκρατίας, άνετίθεντο εις 
λογίους*, τά έμμετρα δέ επιγράμματα τής χρυσοκεντητικής κατά τήν εποχήν 
των Φαναριωτών αποτελούν χαρακτηριστικόν γνώρισμα των κωνσταντινου- 

πολιτικών εργαστηρίων8. 

Παραθέτομεν κατωτέρω όνόματά τινα κεντητών ώς καί κεντήματα εργα- 

στηρίου άκμάσαντος, ώς φαίνεται, κατά τον 17ον αΙώνα εν Σινώπη, μαρτυ- 

ρούμενα εις επιγραφάς άμφιων διατηρούμενων εν ταΐς μοναΐς τοΰ Αθω ·· 

*Ιερεμίας ιερομόναχος (1613). 

Έπί άέρος τής Μονής Ίβήρων μέ παράστασιν Μελισμοΰδ. Είς τάς 
τρεις πλευράς είναι γεγραμμένη ή λειτουργική επιγραφή8: 

·)· ΟΚΕΪΙΙ7 ΟΚΕΠΑΟΩΝ ΗΜΑΟ ΕΝ ΤΙ ΟΚΕΠΗ ΤΩΝ ΠΤΑΙΡΥΓΩΝ ΟΟΥ 

ΑΠΟΔΙΟΞΩΝ | ΑΦ ΗΜΩΝ ΠΑΝΤΑ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΩΝ 8 ΕΙΡΗΝΕΥΣΩΝ 

ΗΜΩΝ | ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΥΡΙΕ 9.ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΩΟΜΟΝ ΟΟΥ ΚΑΙ ΟΩΟΟΝ ΗΜΑΟ 10. 

1 Ρ3.1;π3ΓθΤΐ3.3α Κ,ίζηίίδΕ, Μόσχα 1896, σελ. 17. 

2 Επιγράμματα προοριζόμενα διά πέπλα εγραψεν ό Μανουήλ Φίλης, άλλα δέ 

περιέχει ό Μαρκιανός κωδιξ υπ’ άρ. 534. “Εχομεν ανάλογους μαρτυρίας κάί διά τούς 

μετά τήν άλωσιν χρόνους, βλ. προχείρως Δ. Δεναξά, *Η Ιερά Μητρόπολις Θήρας, 

οί σεβάσμιοι επίσκοποι και παναγιώτατοι μητροπολιται αυτής 1592- 1931, Πειραιεύς 

1933, σελ. 90. ; ^ , 
3 Ε. Β έ η - X α τ ζ η δ ά κ η, Κατάλογος εκκλησιαστικών κεντημάτων, Έν Άθη- 

ναις- 1953, σελ. κα' καί Μ. Τ 1ι ό ο ο 1ι α τ ί δ, ϋπε οίίΓΕίιάε <3* £Γεπ<3 νοπιΠτ 

δ6ΓΪ)3η 0Ε«1:Ε<ηιζεηε ά 1ε ΟΓΕίιάε Ε£ΐίδε, Κεν. θεδ Εΐυάοδ Κοαηΐ3ίη631 θπό 

έκτύπωσιν. 
4 Αί δημοσιευόμεναι ενταύθα φωτογραφίαι προέρχονται έκ του φωτογραφικού 

άρχείου τής Χριστιανικής και Βυζαντινής Συλλογής τής Κοοίε άβδ Η&ηίεδ Είιιάεδ 

τής Σορβόννης. Θεωρώ καθήκον μου . νά έπαναλάβω καί εντεύθεν τάς ευχαριστίας 

μου είς τον Διευθυντήν τής Συλλογής, καθηγητήν ;κ. Α η ά γ έ Ο γ ε ΰ Ε γ ώς καί είς 

τον βοηθόν του, αρχιτέκτονα κ; Α. Κ ή ε ί: ο Ε ε ί τ ί ε η. 

5 0. ΜίΠβί, ]. Ρατ&οχΓβ'βΙ: ί,. Ρεϋί, ΕεοιιεΠ άεδ ίπδοπρίίοηδ 

εΰτείίίεηηεβ <3ε ΓΑΗιοδ, Ρεπβ 1904, σελ. 80. 
6 Έτηρήθη ή ορθογραφία των επιγραφών, άνελΰθησαν έντός παρενθέσεων αί 

βραχυγραφίαι, τά έλλείποντα γράμματα συνεπληρώθησαν έντός αγκυλών. 

ι Ο. Μ ί Π ε ΐ, ]. Ρ ε γ £ ο ί γ ε εί Ε. Ρ ε 1: Η, Ιηβοπρίΐοηβ: ελλείπει ή λέξις. 

8 Ο. Μ ϊ Π ε I,}. Ρ ε ϊ £ ο ί γ ε εί Ε· Ρ ε 1: ί ί, Ιηδοπρίίοηβ : πολέμιον. 

9 Ο. Μ Π 1 ε 1, ]. Ρ ε τ £ ο ί γ ε εΐ Ε. Ρ ε ί: ί ί, Ιηδεπρίϊοηβ: ελλείπει ή συνέχεια, 

ίο Εύχή άπαγγελλομένη ύπό τού Ιερέως κατά τήν Προσκομιδήν ενώ καλύπτει διά 

τοΰ μεγάλου άέρος άμφότίρα τά άγια, βλ. Π. Τρεμπέλα, Αί τρεις Λειτόυργίαι, 

Άθήναι 1935, σελ. 4-5. 

ΕΠΒΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ 2 Π ΟΥΔΟΝ Έτος ΑΒ' 32 
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Κάτωθεν της παραστάσεως: 

+ ΠΟΝΟΟ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ Κ{Αΐ) ΖΗΝΟΒΗΑΟ ΜΟΝΑΧΗΟ 

ΕΥΠΡΕΠΗΑ 1 ΕΤΟΥΟ ,ΖΡΚΑ* ίνδικτιώνος ΙΑ*. 

ΈπΙ πλέον εΐς τον κάμπον τοΰ αμφίου: 

Ο ΠΑΡΟΝ ΑΓΥΡ ΕΠΡθ|θΙΛΩΘΕΙ ΕΣΟ ΤΗΝ \ ΑΓΙΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΩΝ 

ΙΒΗΡΩΝ. 

Καλλίνικος Ιερομόναχος έκ χώρας Τνρνάβον 1614, 1617. 

,. « ) ΈκΙ επιταφίου της Μονής Δοχειάρίου 2 (Πίν. Γ'). Ιϊαρίσταται δ 
Χρίστος νεκρός εϊς τας αγκαλας της Παρθένου δορυφοροΰμενος υπό δύό 
αγγέλων κρατουντών ριπίδια. ’Όπισθεν τής κεντρικής ταΰτης παραστάσεως, 

εις το κεντρον ο Ιωάννης, άριστερά ό δμιλος των θρηνουσων γυναικών, 

δεξιά ο Ιωσήφ και δ Νικόδημος. Παρά τούς πόδας του Ιησού: 

ΧΕΙΡ ΕΥΤΕΛΟΥΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚ(ΟΥ) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΤΕΙ ,ΖΡΚΒ' 

ίήν σκηνην περιβάλλει ή λειτουργική επιγραφή: "■ 

1- ΒΡΟΤΟΝ ΒΛΕΠΩΝΤΕΟ ΤΩΝ ΑΜ[Ν]ΩΝ ΥΠΛΟΜΕΝΟΝ ΣΤίΘΗΤΑί Κ(ΑΙ) 

ΤΡΕΜΕΤΑΙ ΒΛΕΠΩΝ|ΤΑΙΟ ΚΑΤΩ. Χ(ΡΙΟΤΟ)0 ΓΑΡ ΕΝΔΟΝ. ΘΥΕΤΑΙ ΚΑΘΗ- 

ΜΕΡΑΝ | Κ(ΑΙ) ΠΑΟΑΙ ΑΙ ΤΑΞΕΙΟ ΑΥΛΩΝ ΤΕ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΛΥΤΟΥΡΓΙΚΩΟ 

ΚΥΚΛΟΥΟΗΝ ΑΥΤΩ ΟΥΝ|ΤΡΟΜΩ ΜΕΛΥΖΕΓΑΙ Κ(ΑΙ) ΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΘ ΑΞΙΟΥΟ 

ΑΝΑΞΙΟΥΟ ΦΛΕΓΕΙΝ3. 

II παοαστασις περιβάλλεται υπο πλαισίου φέροντος εις μέν τάς τέσσα- 

ρας γωνίας τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, εκατέρωθεν τής κεντρικής παρα¬ 

στάσεως άνά δύο τούς προφήτας Δαυίδ καί Δανιήλ, Σολομώντα καί Ήσαΐαν, 

ανω δέ καί καίω εξαπτέρυγα καί τροχούς μεταξύ τών οποίων άναγινώσκεται 
ή αναθηματική επιγραφή: 

1* ΑΝΑΘΗΜΑ ΕΚΩΜΕΙΟΑ ΙΟΛΙΑΝΗ (ΜΟΝΑΧΗ) ΕΟΤΙ ΔΕ ΚΛΗΡΟΣ 

ΜΟΝΗΟ ΤΩΝ ΑΟΩΜΑΤΩΝ ΔΟΧΙΑΡΙΟΥ ΦΗΜΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ. 

Τον ανωτέρω επιτάφιον δυνάμεθα σχεδόν μετά βεβαιότητος νά ταυτί- 

σωμεν προς εκείνον τον οποίον περιγράφει 6 Οάοβοδοιι 4. Στηριζόμενος εις 

1 Ο. Μ ί 11 ε τ, Ρ ά γ £ ο ϊ τ ε Ρείΐ[, Ιηεοπρίϊοαε : καί πρέπηγα {;) 

2 X. Κτένα, Τά κειμηλιαρχεϊα τής εν Άγίφ “Ορει “Αθψ ίερας, βασιλικής, 

πατριαρχικής καί σταυροπηγιακής μονής Δοχειαρίου, ΕΕΒΣ, τόμ. Ζ' ( 1980). σελ 
127, είκ. 82. , , 

: 3 Έκ τών ευχών τής θείας μεταλήψεως τού Συμεών Μεταφραστοΰ. 

4 Ο <3 ο δ 63 0 μ, 'Ο αήρ του μοναστηριού τοΰ Τΐοΐινίοπ, ΟπΘνπεδίϊ τής Άρχ. 

Εταιρείας Μόσχας, τόμ. IV, τεΰχ. I (1874), σελ. 24, ύποσ. 9 (ρωσιστί). 

Ύπογραψαί κεντητών επί αμφίων τοΰ “Αθω 

τήν περιγραφήν τού ΟάοΒεδοα, δ Κοηάαΐ^ον1 καί μετ’ αυτόν δ ναί&^μηιι2 

αποδίδουν τό έργόχειρον τού Καλλινίκου εις έργαστήριον τής Μολδαυίας τον 

δέ Καλλίνικον αναφέρουν ώς « Κάλλιστον δωρητήν ». 

β) Έπί ωραίας πύλης τής Μονής Κουτλουμουσίου (Πίν. Δ ). Εΐκονι* 

ζεται ή ύμνολογική παράστασις: "Ανωθεν οΐ προφηται3. Ή Παναγία βρεφο- 

κρατούσα, καθημένη επι θρόνου έν μέσιρ αρχαγγέλων, χερουβείμ και τών 
ύμνωδών Κοσμά τού Μαϊουμά καί Ίωάννου Δαμασκηνού. Γυρωθεν, εις τας 
τρεις πλευράς, εντός κύκλων, ή Δέησις, οΐ απόστολοι Πέτρος καί Παύλος καί 
τά στηθάρια τών δώδεκα προφητών. Τό πλαίσιον διακόπτεται εις την κάτω 

πλευράν ένθα, εις τρεις σειράς, εύρηται ή επιγραφή: 

ΧΕΙΡ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΙΕΡ(0Μ0ΝΛ)Χ(0Υ) ΕΚ ΧΟΡΑΟ ΤΟΥΡΝΑΒΟΥ4. ΖΡΚΕ 

Διά μικρότερων στοιχείων : 

ΑΝΕΚΑΙΝΙΟΘΗ ΕΤ(Εΐ) 1872 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΘΗΓΕΤΟΥ ΙΩΑΟΑΦ ΚΑΙ 
ΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ | ΔΑΠΑΝΗ ΔΕ ΜΑΡΙΑΟ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Κ(Αΐ) ΔΗΜΗ- 

ΤΡΟΥΛΑΟ Χειρ Άνατόλιου μοναχού | Λευκαδίου. 

Κωνσταντίνος. 

Έπί ζεύγους επιμανικίων τής Μονής Ίβήρων. Παράστασις Ευαγγελι¬ 

σμού κάτωθεν άψιδωμάτων μετά τεσσάρων προφητών εΐς έκαστον έπιμανίκιον. 

Δεξιόν : Η ΔΕΞΙΑ ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ ΔΕΔΟΞΑΟΤΑΙ ΕΝ ΙΟΧΥΓ (Πίν. Ε'). 

Αριστερόν : ΑΙ ΧΕΙΡΕΟ ΟΟΥ ΕΠΟΙΗΟΑΝ ΜΕ ΚΑΙ ΕΠΛΑΘΑΝ ΜΕ 

Έπί τής κάτω παρυφής συνεχιζόμενη καί εις τό έτερον έπιμανίκιον: 

ΧΕΙΡ ΚΩΝΟΤΑ[Ν]ΤΙΝΟΥ 

β) Έπί επιτραχηλίου τής αυτής μονής. Παριστ$ ΐεράρχας εντός άνθο- 

φόρου ελικοειδούς κοσμήματος. 

Εΐς τήν παρυφήν τών δύο λωρίδα)ν: 

ΙΩΑΟΑΦ ΑΡΧΙΕΡΕΩΟ - ΧΕΙΡ ΚΩΝΟΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

1 Ν. Κοπάαΐτον, Χριστιανικά μνημεία τοΰ “Αθω, Πετρούπολις 1902, σελ. 275 

( ρωσιστί ). 
2 V. ν&ί2§Ϊ3.ηη, Ι/ατίε Βΐζ&αΐίηα ίη Κοπιαηϊμ. I Κ,ΐο&πιΐ Ι,ίΐιιι·£ίοί, 

Κοπιμ 1945, σελ. 36. 
3 Διονυσίου τοΰ έκ Φούρνοι, Ερμηνεία τών Ζωγράφων, εκδ. Α. Πα- 

παδοπούλου - Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, σελ. 146. 

4 Πρόκειται περί τοΰ θεσσαλικοϋ Τυρνάβου, παλαιοτάτου κέντρου μεταξουργίας 

καί ούχί περί τοΰ βουλγαρικού Τιρνόβου. 



500 Μαρίας Σ. Θεοχάρη 

"Ιεροδιάκονος Χριστόφορος Ζεφάρ (1751), 

ΈπΙ επιτραχηλίου της Μονής Βατοπεδίου (Πίν. Τ'). Κοσμείται μέ 
μορφάς ιεραρχών κάτωθεν άψιδωμάτων. Εις την παρυφήν εντός πλαισίου 
μέ άνθικδν εσχηματοποιημένον διάκοσμον ή επιγραφή : 

ΕΚΕΝΤΗΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΧΡΙΟΤΟΦΟΡΟΥ ΖΕΦΑΡ 1751 Κ 

Αντώνιος (1763). 

. Έπί επιγονατίου τής Μονής Δοχειαρίου8 (Πίν. Ζ'). Φέρει παράστα- 

σιν τής του Χρίστου ’Αναστάσεως κατά δυτικά πρότυπα. Κάτωθεν του τάφου 
ή λειτουργική επιγραφή: 

ΠΕΡΙΖΩΟΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΦΑΙΑΝ ΟΟΥ ΕΠΙ Τ(ΟΝ) ΜΗΡΟΝ ΟΟΥ ΔΗΝΑΤΕ, 

ΑΨΞΓ, ΧΕΙΡ ΑΝΤ(Ω)ΝΙ(0Υ) 

;; Του, ίδιου κεντητού διατηρούνται καί άλλα εργόχειρα εν Έλλάδι1 2 3. 

Φιλόθεος Ιεροδιάκονος Χίου (17..), 

Έπί επιταφίου τής Μονής Ίβήρων (Πίν. Η'). Φέρει συνήθη παρά- 

στασιν Θρήνου κάτωθεν, κουβουκλίου. Εϊς τήν κάτω παρυφήν ή ακόλουθος 
επιγραφή: 

| ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΟΕΒΟΝ Κ(Αΐ) ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΟΤΙΑΝΩΝ. ΠΟΝΗΜΑ 

[Φΐ]ΑΟΧΡΙΟΓΟ Υ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΧΙΟΥ. ΑΦ... 

Ως προς την εικονογραφίαν— μέ τάς λεπτομέρειας τού άξιωματούχου 
και των κηροπηγίων — καθώς καί τήν τεχνικήν, τό έ'ργον τού Χίου ίερο- 

διακόνου ομοιάζει προς επιτάφιον τού Μουσείου Μπενάκη4 προερχόμενον 
εκ τού Ταμείου Ανταλλαξίμων καί φέρον τήν επιγραφήν: 

ΠΟΝΙΜΑ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΧΙΟΥ 1801. 

Έξ ής δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν οτι πρόκειται, καί εις τά δύο έργα, 
περί τού Ιδιου κεντητού, τό δέ « φιλόχριστος », εξεζητημένη άπόδοσις τού 

1 Περί των κεντημάτων τοΰ Χριστόφορου Ζεφάρ Ν. Ε. Μ ίτΕο νιί,^Εκκλη¬ 
σιαστικά κεντήματα, Βελιγράδιον 1940, πίν. XXII, 5, XXV, 2 καί κυρίως τον Κα¬ 

τάλογον τής έκθέσεως υπό τον τίτλον : « Χριστόφορος Ζεφάροβιτς των Ιλλυρικό - Ζερ¬ 

βών κοινός ζωγράφος». Πινακοθήκη Μάτιτσα Σράπκα, Νόβισαντ 1961, σελ. 65- 75. 

Βλ. και τάς ήμετέρας παρατηρήσεις έν « Καθημερινή » τής 12-5-68. 
2 X. Κτένα, ΕΕΒΣ, τόμ. Ζ' (1930), σελ. 128. , , 

3 Ε. Βέη-Χατζηδάκη, Κατάλογος, σελ. 70. 

4Ε. Βέη-Χατξηδάκη, Κατά?^ογος, άρ. 87. 

Ύπογραφαί κεντητών έπί αμφίων τοΰ Άθω 501 

ονομαστικού Φιλόθεος, ανάγκη νά έρμηνευθή ενταύθα ως έπίθετον. Τού ιερό- 

διακόνου Φιλοθέου καί άλλα έργα διατηρούνται εις ελληνικός μονάς. 

Ιδού καί τινα ονόματα γυναικών. 

Μακρνντ) ήγουμένη (1598). 

Έπί οραρίου τής Μονής Ξηροποτάμου. Είναι πολυσταΰριον καί εκά- 

στη λωρίς απολήγει εις εν εξαπτέρυγον ( Πίν. Θ', 1). 

Είς τά άκρα ή επιγραφή: 

| ΜΑΚΡΗΝΗ ΜΟΝΑΧΗ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΟ ΠΑΝΑΓΙΑΟ ΤΟΥ ΜΑ- 

ΛΕΑ ,ΖΡΤ'. 

Βουλοτ'ήνα. 

Έπί οραρίου τής Μονής Ξηροποτάμου. Είκονίζει τούς Μ' Μάρτυρας 1 

(Πίν. Θ', 2). Εις τήν παρυφήν εντός άνθικού διακόσμου: 

Χειρ Βουλοτήνας. 

Πολεξία (1681). 

Έπί ζεύγους έπιμανικίων τής Μονής 'Ιβήρων ( Πίν. Ι'). Εικονίζονται 
ή Μετάδοσις (αριστερόν) καί Μετάληψις τών Αποστόλων μέ τάς συνήθεις 
λειτουργικός έπιγραφάς: ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ... ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ. Η ΛΕΞΙΑ 

ΣΟΥ ΔΕΞΑΣΤΑΙ... ΑΙ ΧΕΙΡΕΣ ΣΟΥ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΜΕ. 

Έπί πλέον επί τού αριστερού επιμανικιού : 

,ΑΧΠΑ' ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΝΥΟΙΟΟ 

Έπί δέ τού δεξιού: 

ΑΥΓΟΥΟΤΟΟ. ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΟ ΠΟΑΕΞΙΑΟ 

Φευρωνία (1743). 

α) Έπί ζεύγους έπιμανικίων τής Μονής Διονυσίου μέ παράστασιν Ευαγ¬ 

γελισμού : 

αριστ. ΔΩΡΟΝ ΠΡΟΟΗΧΘΗΜΕΝ ΤΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΤΡΙΑ 

ΔΙΟΝΥΟΙΟΥ. 

δεξ. ΠΑΡ ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΑΝΤΟΟ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΒΥ¬ 

ΖΑΝΤΙΟΥ. ΠΟΝΟΟ ΦΕΥΡΩΝΙΑΟ ,ΑΨΜΓ' 

β) Έπί επιτραχηλίου τής αυτής μονής φέρον τάς μορφάς τών Ευαγγε¬ 

λιστών (Πίν. ΙΑ'). 

1 Τό καθολικόν τής μονής Ξηροποτάμου τιμαται επ’ όνόματι τών Μ' Μαρτύρων. 
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_Ι^ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. ΠΟΝΟΟ ΦΕΥΡΩΝΙΑΟ. 

,ΑΨΜΓ'1. 

Άν*ή (1789). 

Έπί λαβάρου μέ παραστάσεις τής Άναστάσεως καί του Άγιου Βασι¬ 

λείου ( Πίν. ΙΒ'). Παρά τούς πόδας τού Άγιου ή κακογράμματος επιγραφή : 

ΕΚ ΧΕΙΡΑΣ ΑΝΘΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1789. 

Εύδοκία (1673). 

Επι ζευγους έπιμανικίων τής Μονής Ίβήρων. Φέρει παράστασιν Ευαγ¬ 

γελισμού (Πίν. ΙΓ'). 

Κάτωθεν τού Αρχαγγέλου : 

ΔΕΗΟΙΟ ΤΗΟ ΔΟΥΛΗΟ ΤΟΥ Θ(Ε0)Υ ΒΑΟΙΛΗΟΟΑΟ 

Και κάτωθεν των εκατέρωθεν τού αγγέλου εσχηματοποιημένων βλαστών. 
ΧΕΙΡΙ Ευδοκίας εν Σινώπη 

Έπί τού ετέρου επιμανικίου μέ την Θεοτόκον: 

ΠΑΙΟΙόΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ,ΛΧΟΓ' 

- Η Μονή Ιβήρων ώς και άλλαι άγιορειτικαί μοναι διατηρούν σειράν 
αμφίων τού 17ο»-180υ αϊώνος προερχομένων εκ Σινώπης. "Ωστε δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν τήν ύπαρξιν ακμαίων εργαστηρίων χρυσοκεντητικής εν τή 
πόλει τουλάχιστον κατά τήν εποχήν ταΰτην. Έξ αυτών ϊδοΰ τινα: 

β) Άνήκον εις τον αυτόν Παΐσιον Ηβηρίτην ιερομόναχον, ετερον ζεύ¬ 

γος, φέρει τό χαρακτηριστικόν φοειδές άνθικόν πλέγμα πολλών κεντημάτων 
τής Σινώπης (Πίν. ΙΔ'). Έπ’ αυτών είκονίζεται ό Χριστός ώς Μέγας Άρ- 

χιερεύς μεταξύ δύο αγγέλων ( λειτ. επιγρ.: Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΞΑΣΤΑΙ...), 

εις τό ετερον ή Θεοτόκος μεταξύ δύο αγγέλων (λειτ. έπιγρ.': ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑ- 

ΡΙΤΩΜΕΝΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΟΥ ΜΕΘ* ΗΜΩΝ). Άναγινώ- 

σκονται δέ αί άναθηματικαί επιγραφαί: 

Δεξιόν επιμ. ΠΑΙΟΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΒΕΡΐ(Τ)θΥ 

Αριστερόν επιμ. ΕΝ ΟΥΝΩΠΙ ,ΑΧΟΘ' 

γ) Τό ίδιον φοειδές πλέγμα εύρίσκομεν και εις τά επιτραχήλια τού αυτού 
ΙΙαίσιου, τού έτους 1670 (Πίν. ΙΕ*). Ασφαλώς προέρχεται κα'ι τούτο εκ 
Σινώπης. Φέρει τήν Δέησιν καί τούς 'Ιεράρχας. 

1 Καί η κεντήτρια του υπ’ άρ, 110 επιγονατίου του Μουσείου Μπενάκη φέρει 
τό αυτό όνομα. Πιθανόν νά πρόκειται περί τοΰ ίδιου προσώπου. 
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δ) Ηεράρχαι μέ τήν Δέησιν είκονίζονται εντός εΡακοειδούς βλαστού και 

εις έτερον επιτραχήλιον τού Παϊσίου (Πίν. ΙΤ"). Εις τά άκρα των λωρίδων 

υπάρχει ή επιγραφή: 

Αριστερά λωρίς: 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΕΡΟΝ ΕΠΙΤΡΑΧΗΛΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΘΗ | ΕΝ ΤΗ ΒΑΟΙΛΙΚΗ 
ΜΟΝΗ ΤΗΟ ΥΠΕΡΑΓΙΑΟ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΤΗΟ | ΠΟ.ΡΤΑΙΤΗΟΑΟ ΠΑΡΑ ΤΗΟ 

ΤΙΜΙΩΤΑΤΗΟ ΑΡΧΟΝΤΙ | 

Δεξιά λωρίς: . . 

ΟΑΟ ΚΑΡΧΑΤΟΥΛΑΟ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΟ ΟΩΤΗΡΙΑΟ Κ(ΑΙ) ΤΩ{Ν) ΓΟΝΕΩΝ 
ΑΥΤΗΟ ΠΑΡΑΟΚΕΥΑ ΚΑΙ ΟΑΒΑΤΙΑΝΗΟ ΕΝ ΟΙΝΩΠΙ ΔΙΑ ΟΥΝΔΡΟΜΗΟ 
ΠΑΙΟΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝΑΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΟΥΝΟΔΙ(ΑΟ) ΕΝ ΕΤΕΙ 

,ΑΧΟΒ'. 

ε) Εις τήν μονήν Διονυσίου όράριον1 μέ παραστάσεις αγγέλων και χερου¬ 

βείμ φέρει τήν επιγραφήν : 

,ΐ ΓΕΡΒΑΟΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΧΠ' 

ΕΚΕ(Ν)ΤΙΘΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ ΟΙΝΟΠΙ 

ς-) Εις τήν αυτήν μονήν επιτραχήλιον τού 16808 μέ τό γνωστόν φοει- 

δες πλέγμα μαρτυρεί τήν έκ Σινώπης προέλευσίν του. Είναι τού αυτού έτους 
μέ τό προηγούμενον και ανήκε εις τον αυτόν Γερβάσιον μοναχόν. 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ 

1 Μ. Θεοχάρη, ’Αφιερωτικαί έπιγραφαί, άρ. 7. 

5 Μ. Θεοχάρη, ενθ’ άνωτ., άρ. 8. 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! 

Τάσον Α. Γριτσ οπού λ ου, Μονή Φιλοσόφου, Άθήναι 1960. Σελ. 496 

μετά 9 πινάκων καί πολλών εικόνων. 

Ή έκδοσις του βιβλίου του κ. Γριτσοποΰλου συνέπεσε μέ τήν χιλιετη¬ 

ρίδα από τής ίδρΰσεως τής παρά την Δημητσάναν περίφημου Μονής του 
Φιλοσόφου από τον Ίωάννην Λαμπαρδόπουλόν, τον Φιλόσοφον έπικαλοΰμε- 

νον· Το εργον αυτό είναι προϊον μακρών καί επιπόνων ερευνών του γνω- 

στοί5 άπο τόσας άλλας λαμπράς ίστορικάς μονογραφίας συγγραφέως, ερευνών, 

διά των όποιων διαφωτίζεται καί ή ιστορία τής αρχαιότατης αυτής μονής, 

αλλα και γενικωτερον η ιστορία τής Αρκαδίας κατά τους χρόνους ιδίως τής 
Τουρκοκρατίας. 

Ο σ. αρχίζει μέ σύντομον περιγραφήν τής θέσεως, εις τήν όποιαν κεί- 

ται η παλαιά μονή. Αΰτη είναι ή Μονόπορος των Βυζαντινών, ή διατηρή- 

σασα μέχρι σήμερον τό όνομά της υπό τον τύπον Μονόπορη. Ακολουθεί τό 
κεφάλαιον περί των πηγών τής ιστορίας τής μονής. Έδώ θά είχον νά παρα¬ 

τηρήσω οτι ή σχέσις τής μονής ταΰτης προς τήν επί του Υμηττού Μονήν 
του Κυνηγοΰ των Φιλοσόφονν, παρά τά υπό πλείστων ΰποστηριζόμενα, δεν 
εϊναι,^ κατά τήν ^γνώμην μου, πολύ ίσως πιθανή. Τό Ιπίθετον φιλόσοφος 
σημαίνει, όπως εκθέτει καί ό σ. (σ. 75 κ.εξ.) μοναχός, καθηγητής, διδά¬ 

σκαλος κ.λ.π. Δεν αποκλείεται λοιπόν ό Κυνηγός, ό ιδρΰσας τήν επί τού 
Υμηττού μονήν, νά είχεν επίσης τον τίτλον τού φιλοσόφου, δπως καί ό 
Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος. Ό Λαμπαρδάς εξ άλλου, ο άναφερόμενος εις τήν 
επιστολήν τού Μιχαήλ Χωνιάτου ως κατέχων χειρόγραφον τού Όμήρου καί 
θελων να το πώληση, δεν είναι απαραίτητον ν* άνήκη εΐς τήν οικογένειαν 
των Λαμπαρδοπουλων, αφού καί άλλοι μέ τό ίδιον επίθετον εντελώς άσχετοι 
άναφέρονται εις τήν βυζαντινήν ιστορίαν (βλ. Λάμπρου, Μιχαήλ ’Ακομι- 

νάτου τού Χωνιάτου τά σωζόμενα, Β', 619 κ.έξ.). 

_'0^κ· Γρ. προχωρεί κατόπιν εις τήν λεπτομερή περιγραφήν τού καθο¬ 

λικού τής^παλαιάς μονής, έπειτα δέ τού καθολικού τής νέας μονής, ή οποία 
ιδρυθη λήγοντος τού 17ου αίώνος άνατολικώς τής παλαιάς εΧς θέσιν-Ιπίπε- 
δον. Διά τήν περιγραφήν αυτήν 6 σ. βασίζεται εις τάς ιδίας του παρατηρή¬ 

σεις, αλλά καί εις τήν μελέτην τού αειμνήστου Α. Ζάχου, τήν δημοσιέυθεΐ- 
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σαν εις τό Αρχαιολογικόν Δελτίον, 8, 1923. Τά λεπτομερή σχέδια των δύο 
καθολικών καί των περί αυτά κτισμάτων, τά δημοσιευθέντα υπό τού καθη- 

γητού. Ν· Μουτσοπούλου (*Η αρχιτεκτονική τών εκκλησιών καί των 
μοναστηρίων τής Γορτυνίας, * Αθήναι 1956, 19 κ.εξ., 69 κ.έξ., 169 κ.εξ.) δεν 
ήδυνήθη νά χρησιμοποιήσω δσον έπρεπεν ό κ. Γρ. διότι τό μέρος τούτο του 
βιβλίου του έτυπούτο τήν ιδίαν εποχήν ώς άρθρον εις τό περιοδ. Πελοπον- 

νησιακά, 2, 1957. 

Ό σ. προς συμπλήρωσιν τού μέρους τούτου τού βιβλίου του παραθέτει 
ίδιον λίαν ενδιαφέρον κεφάλαιον περί τού εκ Στεμνίτσης πασά Μαύραϊδή, 

ό όποιος εδαπάνησε διά τήν διακόσμησιν μέ τοιχογραφίας, κατά τό 1693, 

τού καθολικού τής νέας μονής, συμφώνως προς τήν σωζομένην επιγραφήν. 

Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ακολουθούσα δημοσίευσις τών εξ 
πατριαρχικών γραμμάτων, τών σχετιζομένων μέ τήν ιστορίαν τής μονής. 

Εξαιρετικήν σημασίαν έχει τό πρώτον Ιξ αυτών, πολλάκις μέχρι τοΰδε δημο- 

σιευθέν, τό όποιον είναι πιστόν άντίγραφον γενόμενον τό 1624 εκ τού πρω¬ 

τοτύπου σιγιλλίου, τού άπολυθέντος υπό τού πατριάρχου Πολυεύκτου κατά 
τον 10ον αιώνα. Ή χρονολογία τού σιγιλλίου τού Πολυεύκτου έδωκεν, ως 
γνωστόν, αφορμήν εις πολλάς συζητήσεις, υπό τινων δέ τούτο καί έθεωρήθη 
ό'χι γνήσιον. Είναι πράγματι αληθές δτι ώς προς τήν χρονολογίαν τής άπο- 

λύσεώς του υπάρχει αρκετή διαφορά γνωμών. Αΰτη προήλθε κυρίως εκ τού 
γεγονότος δτι μικρά οπή εις τό άντίγραφον τού 1624 έχει εξαφανίσει το 
γράμμα τών μονάδων, οΰτω δέ τό έτος κυμαίνεται μεταξύ 963, 964 καί 967. 

Τό τελευταιον τούτο παραδέχεται ώς τό περισσότερον ασφαλές ό κ. Γρ. Ζή¬ 

τημα δμως παραμένει πότε ό Ίωάνννης Λαμπαρδόπουλος « οικείος» τού 
αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά, «φιλόσοφος ό πρωτασηκρήτις », ίδρυσε τήν 
μονήν. Ό σ. έκ τού επιτυχούς συνδυασμού διαφόρων ιστορικών ενδείξεων 
καταλήγει εις τό λίαν πιθανόν συμπέρασμα, δτι ή μονή ίδρύθη προ τού έτους 
960. Ή χρονολογία δμως ίδρΰσεως τής μονής συνδέεται καί μέ τήν χρονο¬ 

λογίαν τής οικοδομής τού καθολικού, ή οποία ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τούς 
ιστορικούς τής τέχνης, δεδομένου δτι ή εκκλησία αυτή θεωρείται ώς τό 
άρχαιότερον σωζόμενον εις τήν Ελλάδα παράδειγμα εγγεγραμμένου σταυρού. 

Ή χρονολόγησις τού ναού από τού 10°« αΐώνος έτέθη υπό άμφισβήτησιν 
από τον Η. (Β.3.Α. 32, 1931-1932, 99, σημ. 1), ό όποιος έχων 
ύπ’ δψει τήν μορφήν τού τροΰλλου, τοποθετεί τήν ΐδρυσιν τού ναού εις επο¬ 

χήν όχι προγενεστέραν τού 12ου αΐώνος. Είναι αληθές δτι ή εξεζητημένη 
κάπως κομψότης εΐς τήν διακόσμησιν τού τρούλλου μέ τά γωνιώδη κοσμή¬ 

ματα, πού σχηματίζει ή οδοντωτή ταινία, έρχεται εΐς προφανή άντίθεσιν 
προς τήν αυστηρότητα καί τήν λιτότητα τού όλου κτίσματος. Διά τούτο, 

δπως καί αλλού παρετήρησα (περιοδ. Πελοποννησιακά, 2, 1957, 457), πιθα- 

νωτέρα είναι, νομίζω, ή γνώμη τού Α. Βοη, Εε Ρόίοροηπέεο 6γζμη(;ίπ, 
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146, δη ό ναός έκτίσθη πράγματι τον 10ον αιώνα καί ότι μόνον ό τρούλ- 

λος άνεκτίσθη πιθανώς τον 120ν. 

Εις τά επόμενα κεφάλαια του βιβλίου του ό κ. Γρ. εκθέτει κατά αιώ¬ 

νας τήν ιστορίαν τής μονής μέχρι τής διαλύσεώς της τό 1834, βασιζόμενος 
επι πολυαρίθμων γραπτών πηγών, τάς οποίας μετά περισσής φροντίδος συνε- 

κεντρωσε. * Ακολουθεί πίναξ τών γνωστών ήγουμένων τής μονής, μέ τον 
όποιον κλείει τό πρώτον μέρος του συγγράμματος, τό αποτελούν καί τήν 
καθ’ αυτό μονογραφίαν. ·'; 

Εις το δεύτερον μέρος του βιβλίου, τό καταλαμβάνον καί τάς περισσό¬ 

τερός αυτού σελίδας, αναγράφονται πατριάρχαι καί αρχιερείς προερχόμενοι 
έκ τής μονής καί γενικώτερον έκ τής Δημητσάνης μετά λεπτομερών βιογρα- 

φικών πληροφοριών περί αυτών. ! Πρέπει νά όμολογηθή, τούτο δέ αναγνω¬ 

ρίζει καί ο σ. οτι τό δεύτερον αυτό μέρος εύρίσκεται εις λίαν χαλαρόν σύν¬ 

δεσμον με το θέμα του βιβλίου. Τούτο δμως δεν εμποδίζει νά τονίσωμεν τήν 
ιδιαιτέραν του αξίαν καί τήν χρησιμότητα διά τούς ασχολούμενους μέ τήν 
ελληνικήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών μετά τήν άλωσιν αιώνων. ■■■ 

Τοιούτον τό άξιολογώτατον έργον του κ. Γριτσοποΰλου, προϊόν μακρών, 
όπως ειπομεν, κοπών και ερευνών, πού αληθώς τιμούν τόν άκάματον συγ¬ 
γραφέα. 

Παραβλέπων τήν ύπάρχουσαν χαλαρότητα εις τήν σΰνθεσιν καί τήν δια¬ 

δοχήν τών κεφαλαίων, όφειλομένην εις. σοβαρούς λόγους, τούς όποιους εξη¬ 

γεί ό σ. { σ. 487), θά είχον μόνον νά παρατηρήσω τήν ουσιώδη έλλειψιν 
αλφαβητικού ευρετηρίου, λίαν χρησίμου διά τό πολυειδές υλικόν τού άξιολό- 
γου βιβλίου. - 

Α. ΞΥΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Αποστ. Ε. Βακαλοπονλον, ' Ιστορία τον Νέου ' Ελληνισμόν. Α! 3Αρ- 

χές και διαμόρφωσή τον, Θεσσαλονίκη 1961, σσ. 395 μετά XII έκτος 
κειμένου Πινάκων. ; 

Εις τόν Α ογκώδη τόμον .τού βιβλίου τούτου τού καθηγητού τής Ίστο'- 

ρίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου περι¬ 

λαμβάνονται Κεφάλαια οκτώ μεθοδικώς υποδιαιρούμενα καί αναλυόμενα υπό 
τού ίδιου, ώστε ό μέν τίτλος τού τόμου νά δικαιώνεται, ό δέ αναγνώστης νά 
κατατοπίζεται πλήρως, ειτ εκ τού προτασσόμενου πίνακος τών περιεχομένων 
εΐτ* εκ τών επιγραφών τών Κεφαλαίων, πριν ακόμη επιχειρήση νά διαβάση 
τό βιβλίον. Έτσι από τής πρώτης στιγμής,αρχίζει ό διάλογος μεταξύ συγ- 
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γραφέως καί αναγνώστου καί ό διάλογος θά κρατηθή με διαρκώς αυξανομε- 

νον τό ενδιαφέρον, έφ* δσον ή άνάγνωσις προχωρεί, θά κρατηθή έως τό 
τέλος, δπου ό αναγνώστης θά όδηγηθή ασφαλώς, αισθανόμενος δτι εδημιουρ- 

γήθη οίκειότης μεταξύ αυτού καί τού περιεχομένου τού βιβλίου. Ή μπορεί 
κανείς νά τό εΐπη ευθύς αμέσως δτι πρόκειται περί συγγράμματος, πού είναι 
γραμμένον μέ πολύν ενθουσιασμόν καί μέ πλήρη ενημερότητα. 

Εις τό Πρώτον Κεφάλαιον: « Οί αρχές τού Νέου Ελληνισμού καί 

οΐ σχέσεις του μέ τόν αρχαίο καί τό μεσαιωνικό » (σελ. 19 * 95), ο σ. 
Α') Θέτει τό πρόβλημα τής καταγωγής τών Νέων Ελλήνων καί εξετά¬ 

ζει εΐδικώτερον τήν εμφάνισιν καί εγκατάστασιν Σλάβων εις τάς ελληνικάς 
χώρας, τήν κάθοδον τών Αλβανών, τό πρόβλημα τής καταγωγής τών Βλά¬ 

χων, τάς εθνολογικός επιδράσεις τών Φράγκων καί Τούρκων, την αφομοιω- 

σιν τών ξενικών φύλων, ώς καί τούς παράγοντας τού έργου τουτου. 
Β') Συζητεϊ τό πρόβλημα τών αρχών τού Ν.Ε. συμβατικώς εχων τό 

1204 ώς αφετηρίαν του, άνατρέχων εις τά προηγούμενα κεφαλαία τής Βυ¬ 

ζαντινής ιστορίας από τής υποταγής τής Ελλάδος εις τους Ρωμαίους μέχρι 
τού Γ αΐώνος καί συμπορευόμενος όμού μετά τού Βυζαντίου κατά τήν εξε¬ 

λικτικήν αυτού πορείαν, δτε μετασχηματίζεται εις Νέον Ελληνικόν κόσμον 

από τού Ι'-ΙΓ' αί., διά πλήθους στοιχείων. 

Γ' ) Παρακολουθεί τήν άντίστασιν τού δεσποτάτου τής Ηπείρου καί 
τού βασιλείου τής Νίκαιας εναντίον τών κατακτητών, ώς καί τήν άφύπνισιν 
τού Ελληνισμού, διότι τά δύο αυτά μεταβυζαντινά ελληνικά κράτη αποβαί¬ 

νουν εστία τού Ν.Ε. μέσ’ από τάς αντιζηλίας των καί τάς πολιτικός καί 

εκκλησιαστικός δραστηριότητας πού σημειώνουν. 

Δ') Υπογραμμίζει τήν έλληνολατρείαν τών βασιλέων τής Νίκαιας καί 
τήν κρατούσαν ϊδέαν τού εθνικού συνόλου, ώς εκδηλώνονται διά τών ενερ¬ 

γειών των, διά τής φιλολογικής δραστηριότητος καί τού τρόπου τού σκέπτε- 

σθαι διά μέσου τής αναπτυσσόμενης λογοτεχνίας. 

Ε') Παρακολουθεί τήν άναζωογόνησιν τού αρχαίου ελληνικού πνεύμα¬ 

τος εις τήν τέχνην καί τήν φιλολογίαν κατά τούς ΙΓ' καί ΙΔ' αΐ·, τήν άλλως 
γνωστήν τής εποχής άναγέννησιν εις τόν πνευματικόν τομέα δρθώς θεωρεί 
ώς Ικδήλωσιν τής εθνικής άφυπνίσεως τών Ελλήνων παρά άναγέννησιν υπό 
τήν επίδρασιν τού αρχαίου πνεύματος, πού δεν έλειψε ποτέ, τού φαινομένου 
δ’ έπίκεντρον θέτει— καί τό τεκμηριώνει — τήν Θεσσαλονίκην, παραλλήλως 
δ’ εξετάζει τήν άνασχετικήν άνάπτυξιν τών πολιτικών καί κοινωνικών ανω¬ 

μαλιών ( κρίσεις εις τάς γεωργικάς τάξεις, ησυχαστικαι εριδες, εμφύλιοι πόλε¬ 

μοι, οικονομικός μαρασμός, έμφάνισις όθωμανών Τούρκων, βαθμιαία κατάρ- 

ρευσις), αποτέλεσμα τών οποίων υπήρξε προ τών παραμονών τής πτώσεως 
νά διαβρωθή ό βίος ακριβώς τήν Ιστορικήν στιγμήν πού ήρχιζε ν’ αναπτύσ¬ 

σεται έθνος νεοελληνικόν. 
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Εις ιό Δεύτερον Κεφάλαιον : « βΗ εισβολή των Τουρκικών φυλών 
καί ή μείωση των δυνάμεων του Ελληνισμού» (σελ. 96-129), ό σ.; 

Α') Παρακολουθεί τό δράμα του διαρκώς άραιουμένου πληθυσμού τής 
Μ. Ασίας, την οικονομικήν παρακμήν της σημαντικότατης ταύτης περιοχής, 

τήν έξάπλωσιν των όθωμανών Τούρκων καί τήν συνεπείς τούτου δολιοφθο¬ 

ράν του Ελληνισμού μέ έξισλαμισμόν καί καταπίεσιν τού πληθυσμού. 

Β') Έπεκτείνεται εις τάς τουρκικάς επιδρομάς προς τάς ελληνικός 
νήσους, τήν εξάπλωσίν των εις τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα μέχρι τής μάχης 
τής Άγκυρας (1402), πού διαλύει προσωρινώς τό οθωμανικόν κράτος καί 
ανακουφίζει τήν βασιλίδα από τό άγχος τής σκληράς πιέσεως. 

Γ') Συνοψίζει τήν κρατούσαν εις τάς ελληνικός χώρας κατάστασιν μέχρι 
τού ίδίου έτους 1402, κατάστασιν κάθε άλλο παρά εύχάριστον συνεπείς των 
επιδρομών, των έξισλαμισμών καί τών εσωτερικών διενέξεων, εξετάζει τούς 
κοινοτικούς θεσμούς τής μεταβατικής περιόδου τής υποταγής τής Θεσσαλο¬ 

νίκης εις τον Βαγιαζήτ Α' (1391), πού θά προσαρμοσθούν άργότερα εις 
τάς νέας συνθήκας τής Τουρκοκρατίας, παραλλήλως δέ συμπληρώνει τό κεφά- 

λαιον μέ τήν φυγήν τών ελληνικών πληθυσμών από διάφορα σημεία τής 
αυτοκρατορίας προς τήν Πελοπόννησον, πού αποβαίνει κοιτίς νεοελληνική 
μέ ιδιαιτέραν πολιτικήν σημασίαν· 

Σπουδαιότατον διά τό θέμα είναι τό Τρίτον Κεφάλαιον: «Ή *Ορ- 

θόδοξη Εκκλησία εμπρός στον τουρκικό κίνδυνο καί οί ιδεολογικές γενικά 
ζυμώσεις μέσα στούς κόλπους της (δεύτερο μισό τού ΙΔ' αΐ. )» (σελ. 132- 

153). Ένφ τό κράτος διαρκώς καταρρέει καί μία καταθλιπτική αγωνία συνέ¬ 

χει τό πλήρωμα, ένφ μετακινήσεις πληθυσμών επιμαρτυρούν περί τής αγω¬ 

νίας ταύτης καί άθλιότης απειλεί τήν ζωήν, ή θεοκρατική άντίληψις ερμη¬ 

νείας τής παρακμής τόΰ κράτους χαρακτηρίζει τήν αύξουσαν παραδόξως κίνη- 

σιν τών ιδεών. Τήν ηθικήν κρίσιν τής εποχής ταύτης περικλείει ό σ. εις τό 
Α' μέρος τού Κεφαλαίου τούτου. Έν συνεχείς ανατρέχει εις τούς πνευματι¬ 

κούς αγώνας τού κλήρου, διά τήν συγκράτησιν τού χριστιανικού πληροόμα- 

τος εν ό'ψει τής πολιτικής απειλής. ’Έτσι ή έκσπάσασα ηθική κρίσις συγκρο¬ 

τείται χάρις εις τήν δραστηριότητα τού κλήρου, ανακουφίζει τον χριστιανι¬ 

κόν κόσμον, αλλά καί έκδηλούται υπό μορφήν μυστικοπαθείας καί θρησκο- 

ληψίας. Ταύτα περικλείει ό σ. εις τό Β' μέρος τού ΐδίου κεφαλαίου. Εις δέ 
τό Γ' αφιερώνει σελίδας περιεκτικάς, εΐς τήν παρουσιασθεΤσαν κατά τάς 
παραμονάς τής Άλώσεοίς τάσιν ερμηνείας τής έπικειμένης συμφοράς ώς απο¬ 

τελέσματος τών ίδιων αμαρτημάτων τοΰ χριστιανικού πληριυματος καί ακο¬ 

λούθως εις τήν προετοιμασίαν τής θυσίας. Ζητείται λοιπόν επιστροφή εις τό 
καθαρόν χριστιανικόν πνεύμα, προβάλλεται τό δραμα τού φωτοστεφάνου τού 
μαρτυρίου καί επί τή βάσει τής Αγίας Γραφής καί τής ίεράς Παραδόσεώς 
συνιστάται ή υποταγή εις τήν κοσμικήν εξουσίαν, θείαν έχουσαν προέλευσιν, 
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άποδοκιμάζεται δέ πάσα άντίστασις εις τούς κατακτητάς. Ή στάσις αύτη τής 
Εκκλησίας, παρά τάς σπανίας εξαιρέσεις καί τώρα καί βραδύτερον, υπήρξε 
σχεδόν καθολική, έκφρασις οικουμενικού πνεύματος, πού μετά τήν Άλωσιν 
θά τήν όδηγήση εις άντικατάστασιν τού Βυζαντίου, βοηθεΐ δε νά έρμηνευθή 
γενικά»τερον ή εκκλησιαστική πολιτεία έναντι τών κατακτητών καί 6 ρόλος 
τών άφωσιωμένων είς τάς άρχάς αύτάς εκκλησιαστικών ηγετών τής Τουρκο¬ 

κρατίας. ΕΙς τό Δ' μέρος τού ίδίου Κεφαλαίου εξετάζονται οί αγώνες τής 
Ανατολικής Εκκλησίας διά τήν διατήρησιν τής Όρθοδοξίας, ού μήν καί αί 
προς διαμόρφωσιν τού Νέου Ελληνισμού, τού «Γένους», δηλαδή επιδρά¬ 

σεις τού άγώνος τής Εκκλησίας εναντίον τών διεισδύσεων τής Δυτικής Εκ¬ 

κλησίας, μέ συνεξέτασιν τού προβλήματος τής ενώσεως τών Εκκλησιών καί 
τών ρευμάτων Ινωτικών - ανθενωτικών. Είς τον τόμον τούτον δέν διετέθη 
περισσότερος χώρος διά τό μέγα θέμα τής συμμετοχής τής Εκκλησίας είς 
τήν διαμόρφωσιν καί τήν ιστορικήν πορείαν τού Ν.Ε., φαίνεται δμως δτι θά 
έπανέλθη 6 λόγος είς τον επόμενον διά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας. 

Τό Τέταρτον Κεφάλαιον άφιεροΰται είς τήν πορείαν « Προς τή δια¬ 

μόρφωση τού Νέου Ελληνισμού » ( σελ. 156 - 197 ). Εξετάζονται Α') αί κατά 
τά τέλη τού ΙΔ' αί. καί τάς άρχάς τοΰ ΙΕ' αντιδράσεις τού Ν.Ε. κατά τών 
κατακτητών, τόσον εΐς τάς νοτίους φραγκοκρατουμένας χώρας, δσον καί εις 
τά λοιπά διαμερίσματα τής παλαιάς Ελλάδος, Β') τά από Μυστρά ερχόμενα 
διά τού Γεμιστού ιδεολογικά μηνύματα, διά τήν προτεινομένην μεταρρύθμι- 
σιν, πολιτικήν καί στρατιωτικήν, διά νά σωθή τό «Γένος» καί άναχαιτισθή 
ή βαρβαρική πλημμυρίς, πράγμα πού δέν μαρτυρεί μόνον τήν αγωνίαν τού 
φιλοσόφου αλλά καί τήν άναζήτησιν υπό τών λογίων τής εποχής μέσων άφυ- 

πνίσεως έκ τοΰ ληθάργου, μέ διαρκή αναδρομήν είς τάς αρχαίας πηγάς. Είς 
τό Γ') μέρος γίνεται αντιπαραβολή τών υλικών καί ηθικών δυνάμεων τών 
βυζαντινών καί τουρκικών δυνάμεων κατά τάς άρχάς τού ΙΕ' αίώνος. 

Τό Πέμπτον Κεφάλαιον: « Οί βόρειες ελληνικές χώρες επί Μουράτ 
Β', 1421- 1451» (σ. 198-225) έξετάζει Α') τάς περί τών κοινοτικών προ¬ 

νομίων σ.ωζομένας πληροφορίας (προνομιακόν καθεστώς Θεσσαλονίκης, προ¬ 

νόμια Τωαννίνων καί υπαίθρου), Β') τήν στρατολογίαν χριστιανών άπό 
τούς Τούρκους (παιδομάζωμα, γενιτσαρικά σώματα, χριστιανοί σπαχήδες, 

θεσμός άρματολών), Γ') τον εποικισμόν τών Τούρκων είς Θράκην, Μακε¬ 

δονίαν καί Θεσσαλίαν, Δ') τήν άνάπτύξιν τών νέων ελληνικών οικονομικών 

καί κοινοτικών πυρήνων. 

Είς δύο μέρη διαιρείται τό *Έ κ τ ον Κεφάλαιον : « Οί τελευταίες προσ¬ 

πάθειες γιά τήν ανασυγκρότηση τού Ελληνισμού » (σ. 226 - 274), ήτοι Α') 

ήγετικαί μορφαί τού Ν.Ε.. Γεμιστός, Κ. Παλαιολόγος, Βησσαρίων καί Β') 

Πολιορκία καί άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. Είς τό Α' μέρος γίνεται 
άνασκόπησις τής πνευματικής καταστάσεως πού έπεκράτει είς τό δεσποτάτον 
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του Μορέως μέ την παρουσίαν του Γεμιστού, πού ενσαρκώνει τον νέον ελλη¬ 

νικόν πνεύμα, γεμάτον από τάς αναμνήσεις τού πλατωνικού κόσμου αλλά και 
επηρεασμενον από τα μεγάλα προβλήματα τής εποχής του, από τήν εκκλησια¬ 

στικήν παράδοσιν καί τάς βιώσιμους μουσουλμανικός όρμάς. Τό ελληνολα- 

τρικόν πνεύμα τού Γεμιστού ανανεώνεται από τον Βησσαρίωνα, πού απο¬ 

βαίνει 6 πολιτικός καθοδηγητής τού Κ. Παλαιολόγου, μέ πλήρη γνώσιν τής 
ελληνικής πραγματικότητας τής πίκρας εποχής. Καί δ Παλαιολόγος κινείται 
να μεταβάλη εις πραγματικότητα τάς ιδέας τού Βησσαρίωνος, πρός άποτρο- 

πήν του τουρκικού κινδύνου. Άνερχόμενος εις τον θρόνον τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως ό τελευταίος ούτος Παλαιολόγος αντιμετωπίζει τήν ασφυξίαν τού 
τουρκικού κλοιού πέριξ τής βασιλευούσης αλλά τά σχέδιά του δεν τά Ιγκα- 

ταλείπει, ώς εκπρόσωπος τής νέας ελληνικής Ιδέας. Λόγος γίνεται τώρα διά 
« τό γένος άπαν των Ελλήνων ». Ταύτα πάντα παρακολουθών δ σ. άνιχνεΰει 
τήν έ'κτασιν τής εθνικής συνειδήσεως των κατοίκων των ελληνικών χωρών 
κατα τας παραμονάς τής 'Αλώσεως. Εις τό Β') μέρος πέρνα, ευλαβής από τό 
μεγα θέμα τής 'Αλώσεως καί τό εξαντλεί μέ τούς περί αυτό θρύλους. 

« Η τύχη των λειψάνων τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας» (σελ. 275- 

309} επιγράφεται^ τό "Εβδομον Κεφάλαιον, υποδιαιρούμενον εις τρία 
μέρη, ήτοι Α') ή κατάλυσις τού δεσποτάτου τού Μορέως (1460), Β') 

υποταγή των νήσων τού ΒΑ Αιγαίου καί οριστική επικράτησις τών Τούρκων, 

Γ') πτωσις ^της αύτοκρατορίας τής Τραπεζούντος (1461). Παρακολουθεί* 

ται ή από τής επομένης τής 'Αλώσεως δημιουργηθεΐσα κατά τά κυριώτερα 
διαμερίσματα τού ελληνισμού κατάστασις πραγμάτων (ακαταστασία, σύγχυ- 

σις, ζόφος μετά τήν υποταγήν), όπως επίσης καί οΐ θρύλοι διά τήν άπελ- 

πισμένην άντίστασιν τών κατοίκων τού Πόντου. Τό κεφάλαιον κλείει μέ 
παράθεσιν τών γνωμών τού Λαονίκου Χαλκοκονδύλη διά τήν Ιστορικήν μοί¬ 

ραν τού Ελληνισμού, όπου προφητικοί λόγοι τού Ιστορικού προβλέπουν ότι 
θα ιδρυθή εις τό μέλλον ελληνικόν κράτος μέ καλήν δργάνωσιν, διά τής 
οποίας ως η δ ι στα θά διοικηθή τούτο κατά τά ελληνικά έθιμα. Οι λόγοι 
αυτοί απηχούν^τήν ενδόμυχον λαϊκήν πίστιν περί άποκαταστάσεως, πού θά 
πέραση όμως από πολλάς φάσεις έως ότου νά στηριχθή εις τάς ιδίας ελλη¬ 
νικός δυνάμεις καί νά εκδηλωθή ώς αυτοδύναμος. 

Ο σ.^δεν θά είσέλθη ακόμη εις τήν παρακολούθησιν τής δραματικής 
πορείας^τού Ν.Ε. διά τής Τουρκοκρατίας. Τό "Ογδοον Κεφάλαιον, τό καί 
τελευταιον τού τόμου, έπιγραφόμενον « Οί "Ελληνες λόγιοι στή Δύση » (σελ. 

310-349), είναι άφιερωμένον εις τήν εξέτασιν τής συμβολής τών φυγάδων 
διά τήν καλλιέργειαν τών ελληνικών σπουδών Ιν Ίταλίφ προ τής 'Αλώσεως 
καί μετ' αυτήν, καθώς καί εις τάς άλλας εύρωπαϊκάς χώρας, Ιπίσης καί διά 

τήν λεγομένην Αναγέννησιν, ού μην καί διά τήν προσπάθειαν συγκινήσεως 
των εύρωπαίων ισχυρών διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος των. Τό κε· 
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φάλαιον . τούτο άναμφισβητήτως ήτο λίαν απαραίτητον διά νά κλείση ό Α' 

τόμος καί προετοιμασθή ό ασφαλώς περισσότερον ενδιαφέρων Β' τόμος. 

Έν τέλει (σελ. 351 * 373) παρατίθεται πλουσιωτάτη βιβλιογραφία καί (σελ. 

375-395) πίνακες ονομάτων καί λέξεων. 

Ό αναγνώστης θά άντελήφθη ήδη από τό ισχνόν διάγραμμα τού πλου¬ 

σίου περιεχομένου τού βιβλίου τούτου, ποιος μόχθος κρύπτεται εις αυτό. 

Τό έργον επιγράφεται μέν « 'Ιστορία τού νέου Ελληνισμού » άλλα δεν είναι 
απλή εξιστόρησις γεγονότων, καταστάσεων, θεσμών καί δράσεως προσώπων 
οργανώσεων ή πληθυσμών. Πάντα ταύτα υποτίθενται κατά μέγα μέρος γνω¬ 

στά καί όπου δεν είναι γίνονται, μέ βάσιν τά προϊόντα τών τελευταίων 
ερευνών. Ό καθηγητής Βακαλόπουλος κινείται μέσ’ από τά ιστορικά γεγο¬ 

νότα, περί τά οποία είναι απολύτως ενημερωμένος, καί θηρεύει τάς ρίζας 
τού Νέου Ελληνισμού. Διαθέτει ασφαλή ιστορικόν νούν καί ιστορικός είναι 
ό στοχασμός του από τό πρώτον μέχρι τού τελευταίου κεφαλαίου τού βιβλίου 
του. Τό έργον όμως είναι μία σταθερά σύνθεσις, τής οποίας ή επιτυχία 
οφείλεται εις κοπιώδη κριτικήν προεργασίαν. Δέν ενδιαφέρεται μέν διά τά 
γεγονότα ό σ. άλλ* απ’ αυτά ξεκινρ, περί αυτά κινείται, αυτά υποβάλλει εις 
διαρκή βάσανον. Διεισδύει μέ οξυδέρκειαν άνιχνευτού μέσα εις τον βυζαντι¬ 

νόν κορμόν, ιδίως από τών αρχών τού ΙΓ' αΐώνος, οπότε τό μέγα ιστορικόν 
γεγονός τής άλώσεως τής ΚΠόλεως υπό τών Φράγκων διαφοροποιεί τήν 
βυζαντινήν ζωήν, καί ανασύρει τά βασικά εκείνα στοιχεία, πού τού είναι 
χρήσιμα, διά νά παρακολουθήση πώς από τον παλαιόν βυζαντινόν κόσμον 
αρχίζει ν’ αναδύεται ένας κόσμος νέος, ο Νεοελληνικός. 

ΔΓ ένα λαόν ιστορικόν, όπως ό ελληνικός, μεγίστην σημασίαν έχει ό 
στενός σύνδεσμος μέ τό παρελθόν. Διά τον Νέον Ελληνισμόν αποτελεί βασι¬ 

κήν αρχήν, ότι τό ιστορικόν παρελθόν τού λαού τό επηρεάζει εις κάθε βήμα 
τής ζωής του τό παρελθόν. Καταξίωσις τής ζωής από τον λαόν μας, εν όψει 
μάλιστα τών τεράστιας σημασίας σημερινών εξελίξεων, οΐα είναι π.χ. ή σύν¬ 

δεσές μας μέ τήν Ευρωπαϊκήν Κοινήν Αγοράν, θά ήτο αδύνατος χωρίς τήν 
σαφή γνώσιν τής ιστορικής πορείας τού νέου ελληνικού έθνους διά μέσου 
τού χρόνου, χωρίς τά προβλήματα πού εγεννήθησαν καί άντιμετωπίσθησαν, 

χωρίς τό -ψυχολογικόν ύπόβαθρον πάσης ενεργείας. Έκ τών εκδηλώσεων 
τούτων καί τόσων άλλων ακόμη άποδεικνύεται ή φυσιογνωμία τού Νεοέλλη- 

νος, ή ψυχική του ιδιοτυπία. Ή σημερινή εθνική μας ταυτότης μ’ ά'λλα 
λόγια, εξηρτημένη απολύτως από τό παρελθόν μας, φωτίζεται καί σπουδά¬ 

ζεται διά μέσου τής ιστορικής πορείας τού μεσαιωνικού ελληνισμού καί δή 
άφ’ ής ούτος βαθμιαίως μεταβάλλεται είς νέον Ελληνισμόν. 

.:· Ό σ. ορθότατα θέτει τήν Παλαιολόγειον εποχήν, ως υπέδαφος τής βλα- 

στήσεως τού Ν.Ε. Δέν πρόκειται εδώ περί ιστορικού γεγονότος, πού συνε- 

τελέσθη εν τόπφ καί χρόνφ καθωρισμένψ. Πρόκειται περί στοιχείων πού 
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άλιεύονται μέσ’ από προγενεστέραν περίοδον τής Ιστορικής μας ζωής και 
πού δλα μαζί εις τό πέρασμα τού καιρού συνθέτουν τον Ν·Ε. *ΑναζηιεΙ λοι¬ 

πόν ό σ. μέσα είς τήν Παλαιολόγειον εποχήν την κοινωνικήν καί πνευματι¬ 

κήν ζωήν εκείνην, όπου βυθίζει τάς ρίζας του ό Ν.Ε. καί συνεχώς εκτοτε 
τάς αρδεύει, ώστε νά γίνωνται χυμοί καί νά γίνονται1 σαφή γνωρίσματα. 

Τό πνευματικόν περιβάλλον του Κωνσταντίνου ΙΒ' Παλαιολόγου εις τον 
Μυστράν δίδει εις τόν μελετητήν τάς προδρομίκάς μορφάς τού Ν.Ε., δίδει 
δλην τήν ψυχικότητα εκείνην τής εποχής πού ωραματίζετο τήν άναδιοργάνω- 

σιν τού κράτους, ώστε νά γίνη δλως νέον, δίδει δ,τι πολύτιμον καί άνέφί- 

κτον εσάρωσεν ή τουρκική λαΐλαψ. ·- 

Συνέλεξε λοιπόν τό άπέραντον υλικόν τής μακράς ερεύνης του 6 σ. καί 
συνέθεσεν έ'ργον. Έκ τής επαφής του μέ τήν ακαδημαϊκήν νεότητα, εκ τής 
επιστημονικής του πείρας, έκ τής δξύτητος τού ιστορικού του βλέμματος 
συνέλαβε τήν ασφαλή βάσιν τού έργου, διήρθρωσε τά κεφάλαιά του καί έχώ- 

ρισε μέ ασφάλειαν προς τήν παρουσίασιν τού μόχθου του μορφοποιουμένου 
πλέον ως προς τό Α' μέρος. Τά πολλά του εφόδια διακρίνει κανείς εύχερώς 
δταν διαλέγεται μετ’ αυτού, καί αντιλαμβάνεται ότι εκκαθαρίζει πολύ προσε¬ 

κτικά τό έδαφος, απ’ όπου περνά, τό οργανώνει, παρατρέχει όσα σημεία 
δεν τού χρειάζονται καί επιμένει εις τάς καμπάς έκείνας, πού τού παρέχουν 
θεμέλια οικοδομής φυλακίων. * Αλλού λεπτολογεί, διά νά συναγάγη συμπε¬ 

ράσματα μή ορατά διά γυμνού οφθαλμού, αλλού συνθλίβει τόν άποιχόμενον 
κόσμον, διά νά έρμηνεύση, διασπά καί ενώνει τήν παράδοσιν, διά νά άπο- 

καλύψη τήν συνείδησιν πού κρύπτεται κάτω από κάθε ενέργειαν καί κάτω 
από κάθε αποτέλεσμα πάσης ένεργείας. Διατηρεί παντού καταπληκτικήν 
διαύγειαν, χωρεΐ μέ ηρεμίαν, άποφαίνεται, ένφ όλως δραματική είναι ή 
πορεία τού Ν.Ε. καί αί σταθμεύσεις είς αυτήν ενέχουν ολα τά γνωρίσματα 
τού εθνικού άγχους δι* εκείνον πού επιμένει νά τά εξάντληση ολα καί τά 
φανερά καί τά αφανή, διά νά συναγάγη αδιάσειστα τά συμπεράσματα του. 

"Εχει απόλυτον δίκαιον ό σ. παρατηρών είς τήν εισαγωγήν τού μετά 
χεΐρας Α' τόμου τού έργου του δτι αί νεοελληνικοί ίστορικαί σπουδαί δεν 
έχουν άρκούντοος προωθηθή καί δτι κοντά είς αύτάς, έκ τής προόδου των 
οποίων πολλά καί χρησιμώτατα διδάγματα ήθέλαμεν αντλήσει, μάς είναι 
απαραίτητος ή έκπόνησις συγχρονισμένων ιστορικών χαρτών (εδώ θά πρέπει 
νά σημειωθή δτι τό έργον συνοδεύεται από πολύ κατατοπιστικούς ιστορι¬ 

κούς χάρτας, διά νά ύπάρξη πλήρης ή κατατόπισις. "Οτι καταντά οί Νεοέλ¬ 

ληνες νά είναι ανιστόρητοι καί αγεωγράφητοι δεν είναι άγνωστον βεβαίως. 

Άλλ* εδώ δεν πρόκειται μόνον περί ιστορικών μονογραφιών περιωρισμένης 
ήεύρείας τοπικής καί χρονικής έκτάσεως. Πρόκειται καί περί τής πλευράς τής 
καθαρώς πνευματικής, πού στηρίζει τόν Ν.Ε. καί πού είναι ή κυριωτέρα. 

Άνίχνευσις των πνευματικών ριζών τού Ν.Ε. ασφαλής θά ήτο καί δι* είδι- 
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κής ερεύνης τής λογοτεχνίας των μεσαιωνικών χρόνων, των τε Παλαιολο- 

γείων καί ακόμη παλαιοτέρων- "Ισως τό κεφάλαιον τούτο είναι το κάπως 
αναιμικόν εις τό λαμπρόν έργον τού καθηγητού Βακαλοπουλου και τούτο 
δχι διότι υποτιμά ό σ. τήν σημασίαν τής ερεύνης, αφού δεν παραλείπει νά 
έπισημαίνη τήν αξίαν των λογοτεχνικών έργων τής περιόδου καί τήν άπήχη- 

σίν των (σελ. 77 κεξ.), άλλα διότι μάλλον δεν έγινεν ή εμπεριστατωμένη 
εργασία τής φιλολογικής κριτικής μέ κατεύθυνσιν ακριβώς τοιαύτην, ο"στε 
ν* άναζητηθούν εις τά δημωδέστερα έργα τής βυζαντινής γραμματείας 
παλαιότερα καί επέκεινα ιού ΙΓ' αίώνος, τά ριζικά ας τά όνομάσωμεν στοι¬ 

χεία τής Νεοελληνικής σκέψεως. Τό πρόβλημα εϊς ευρεϊαν έκτασιν αντιμετω- 

πίζομεν εις μίαν Εισαγωγήν εις τήν Νέαν Ελληνικήν Λογοτεχνίαν, πού 

έλπίζομεν νά ΐδη συντόμως τό φώς τής έκδόσεως. 

Κατόπιν τών δσον ελέχθησαν διά τό άξιολογώτατον τούτο βιβλίον νομί- 

ζομεν δτι έπέτυχεν ό σ. νά μάς δώση εις τον Α τομον τας αρχάς τής δια- 

μορφώσεως τού Ν.Ε. "Ας εύχηθώμεν νά μάς δώση συντόμως καί τόν Β' μέ 

τήν περαιτέρω πορείαν του τού Ν.Ε. 

Ο. ΟδίΓΟξΟΓΒάν, ΒαάοΙίνο, 8βΙο ενβΙοξΟΓδϊίΟξ τηαηαδίίτα Ινίτονα ('Ροδο- 

λεϊβος, χωρίον τής έν *Αθψ Μονής τών Ίβήρων) Ζδοτηίΐζ Β,αάονα Υί- 

ζαηΐοΐο&ιοζ ΙηδΙΐΐηία 7 (1961), 67-84. 

Τό χωρίον Ροδολεΐβος (βυζ. Ραδολήβους), κείμενον βορειοδυτικώς τού 
ορούς Παγγαίου καί σωζόμενον μέχρι σήμερον, απετελεσε κτήμα σπουδαιο- 

τατον τής έν "Αθω μονής τών Ίβήρων, αλλά συγχρόνως καί αιτίαν πλεί- 

στων δσων φροντίδων τής μονής ταύιης. 

Ό γνωστός Βυζαντινολόγος κ. Ο. ΟείΓΟ^οτεΙά διά τής εργασίας του 
ταύτης παρακολουθεί τήν ιστορίαν τού χωρίου τούτου, βασιζόμενος επί τών 
ειδήσεων, τάς οποίας παρέχουν τά αύτοκρατορικά χρυσόβουλλα καί τά πρα¬ 

κτικά τής ως άνω μονής. 
Ό αύτοκράτωρ Αλέξιος Α' ό Κομνηνός (1081-1118) έδιορησε τό 

χωρίον «Ραδολήβους» εις τήν κουροπαλάτισσαν Βασιλάκιναν. Τούτο πλη* 

ροφορούμεθα έκ τού « ίσοκωδίκου », τό όποιον έξέδωκεν ό Νικήτας ό Άν- 

ζάς « μάγιστρος κριτής τού βήλου καί χαρτουλάριος τού σεκρέτου τής διοι- 
κήσεως Βολερού καί Στρυμόνος, θέματος Στρυμόνος καί Ζαβαλτείας»*. 

1 Ρ. Οδΐ£6Γ, Αιΐ5 άεη 8ο1ιειί:ζ1ί:3.ηιιΐ)6πι άβδ Ηείΐϊ^εη ΜϋηοΗεπ 
1948, άριθ. 65, σ. 183. 
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Συμφώνως μέ τήν ένδιαφέρουσαν ταύτην εί'δησιν τό χωρίον Ροδολεΐβος 
ήρίθμει τότε 13 αγροτικός οικογένειας καί έπλήρωνεν ετήσιον φόρον έξ 
9 7/24 χρυσών νομισμάτων. Ή κουροπαλάτισσα Βασιλάκινα, λαβούσα τό 
μοναχικόν σχήμα υπό τό όνομα Μαρία, παρεχώρησε τό ώς άνω χωρίον είς 
τήν μονήν των Ίβήρων διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής του συζύγου της, με¬ 

γάλου δομεστίκου Γρηγορίου Πακουριανου. 

Ώς κτήμα τής πλούσιας μονής των Ίβήρων τό χωρίον «Ραδολήβους» 

γνωρίζει ταχείαν καί μεγάλην άνθησιν. Κατά τάς άρχάς του 14ου αίώνος 
άπετέλει τούτο σπουδαιοτάτην κτήσιν τής μονής ταύτης, ήρίθμει δέ, ώς εξά¬ 

γεται εκ του πρακτικού τής μονής των Ίβήρων του έτους 1316, 230 αγρο¬ 

τικός οικογένειας και εψερεν ετήσιον εισόδημα περί τά 400 υπέρπυρα. Φαί¬ 

νεται ότι τό Ροδολεΐβος ήτο ούχί μόνον τό σπουδαιότατον χωρίον μεταξύ 
των κτήσεων τής μονής των Ίβήρων, άλλα καί ή σπουδαιοτάτη γεωγραφική 
θέσις εις τό καπετανίκιον τής Ζαβαλτείας. Συμφώνως μέ τήν γνώμην του 
κ. Γ. Θεοχαρίδου \ συγγραφέως σχετικής προς ταυτα μελέτης, τό Ροδολεΐβος 
ήτο τό κέντρον του καπετανικίου τούτου. 

Ή πτώσις των οικονομικών του Βυζαντινού Κράτους εσχεν επίδρασιν 
καί επί τής οικονομικής καταστάσεως των εν "Αθω μιονών. Ή ιστορία τού 
χωρίου Ροδολείβους παρέχει έναργέστατον παράδειγμα τού γεγονότος τού¬ 

του- Ώς συνάγεται έκ τού πρακτικού τής μονής των Ίβήρων τού έτους 
1341, τά εισοδήματα τής ώς άνω μονής μεταξύ των ετών 1316- 1341 εγνώ- 

ρισαν μεγάλην πτώσιν, ένφ τά γειτονικά χιορία Όβηλός καί Δοβροβίκεια, 

ένεκα τουρκικής τίνος επιδρομής, έγκατελείφθησαν υπό τών κατοίκων των. 

Ή οικονομική έξασθένησις τών εν "Αθοο μονών δεν συνεπήγετο καί τήν 
μείωσιν τών φορολογικών ΰποχρεώσεοιν τών μονών τούτων απέναντι τού 
Κράτους. Τουναντίον ή μονή τών Ίβήρων ΰπεχρεούτο νά καταβάλλη ετη¬ 

σίους εις τό δημόσιον ταμεΐον ώς « κεφάλαιον » διά τό χωρίον Ροδολεΐβος 
200 υπέρπυρα. Ή κατά τό έτος 1341 έναρξις τού εμφυλίου πολέμου έν 
Βυζαντίιρ έπέφερε τήν αύξησιν τού « κεφαλαίου » τούτου έκ 200 είς 400 

υπέρπυρα. "Οταν τό όρος τού "Αθω περιήλθεν είς τήν κυριαρχίαν τού Σέρ- 

βου ήγεμόνος Στεφάνου Δουσάν (Οα&ιη) (1331 - 1355), ή μονή τών Ίβή¬ 

ρων επιτυγχάνει νά λάβη υπό τούτου δύο χρυσόβουλλα (Ιανουάριος καί 
Απρίλιος 1346), δι’ ών άπηλλάσσετο τού «κεφαλαίου» τών 400 ΰπερπύ- 

ρων διά τό χωρίον « Ραδολήβους » 1 2. Μολονότι διά τών ανωτέρω χρυσο- 

βούλλοον ή μονή τών Ίβήρων επετύγχανε πλήρως ό',τι έπεζήτει, έν τούτοις 

1 Γ. Θεοχαρίδου, Καπετανίκια τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1954, σελ. 
50-51. "Ορα καί πίνακα έν σελ. 89. 

2 8ο1ον$βν-Μο3ίη, Οτί&β ρονεΐίε δτρείπΐι νΙ&ά&ΓΟ.; Βεο^Γαά 1936, 

άριθ. 6 καί 7. 

αυτή απευθύνεται, ζητούσα τά αυτά, καί προς τούς βυζαντινούς αυιοκρατο- 

ρας καί κατορθώνει νά λάβη τό 1351 υπό τού Ίωάννου Τ Καντακουζηνού 
( 1347- 1354) καί τό 1357 υπό τού Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου (1341- 

1391) χρυσόβουλλα, τά όποια άπήλλασσον έκ νέου ταύτην τών φορολογικών 
υποχρεώσεων διά τό χωρίον «Ραδολήβους». Το γεγονος τούτο φερει ημάς 
προ τού ερωτήματος περί τής σχέσεως βυζαντινής καί σέρβικης εξουσίας είς 
τάς άνηκούσας πριν είς τό Βυζάντιον καί περιελθούσας νΰν εις τούς Σέρ- 

βους περιοχάς. *Αρά γε ή περιοχή, έν τη οποία εύρίσκετο τό χωρίον Ροδο¬ 

λεΐβος, μετά τήν άντεπίθεσιν τού Ίωάννου Τ' Καντακουζηνού εναντίον τών 
Σέρβων, περιήλθεν είς τήν κυριαρχίαν τών Βυζαντινών; Τοιαύτη γνώμη 
είναι δύσκολον νά ύποστηριχθή. Ή εΐδησις τού Καντακουζηνού, ότι μεταξύ 
τούτου καί τού Στεφάνου Δουσάν (βα&ιη)1 έπετεύχθη συμφωνία υπό τον 
όρον νά διαιρεθή ή Μακεδονία μεταξύ τών Βυζαντινών καί Σέρβων καί νά 
έπιστραφοΰν είς τούς πρώτους ή Ήπειρος καί ή Θεσσαλία, ουδόλως φαίνε¬ 

ται πιστευτή. "Αλλωστε, συμφώνως μέ τήν πληροφορίαν αυτού τούτου τού 
Καντακουζηνού, ή συμφωνία αύχη δεν έπραγματοποιήθη. Ώς όρθώς λέγει 
ό Γάλλος βυζαντιναλόγος Ρ. ΕειπεΓίε, άναφερόμενος είς τά γεγονότα τού 
έτους 1350, «άμηδ Ια Μαοέάοΐηε οηεηίαίε, ϋ δθΐηόΐε ΐΑεη ςμιε πεη 
π’αναϊΐ: έΐέ εΐιαπ^έ, εί οιιιο ΐοιίδ 1ε εΐίοτίδ άε Οαηίαειιζεηε εΐαΐεηί; άε- 

πιειίΓέδ ναΐηδ »2. 

Τά χρυσόβουλλα τού Ίωάννου Τ'. Καντακουζηνού καί Ίωάννου Ε' 
Παλαιολόγου, τά όποια άνεφέραμεν ανωτέρω, δέν είναι τά μοναδικά είς τό 
είδος των. Μεταξύ τών ετών 1345- 1371 εύρίσκομεν ολόκληρον σειράν 
τοιούτοιν χρυσοβούλλων, τά όποια έπικυροόνουν καί εξασφαλίζουν τά δικαιώ¬ 

ματα καί τάς κτήσεις τών έν "Αθω μονών, άδιαφόρως εάν αύται εύρίσκοντο 
υπό βυζαντινήν ή σερβικήν κυριαρχίαν- Έξήγησιν τού γεγονότος τούτου 
επιχειρών ό καθηγητής κ. Θ. Οδίτο^οΓδΗ, καταλήγει είς τό έξης συμπέρα¬ 

σμα: «ή άναγνώρισις τού άνωτάτου δικαιώματος είς τον βυζαντινόν αύτο- 

κράτορα διετηρήθη επί τών έν "Αθω μονών καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής 
σέρβικης κυριαρχίας καί ότι έν τφ 'Αγίφ "Ορει παραλλήλως μέ τήν σερβικήν 
εξουσίαν έξηκολούθησεν ίσχύουσα καί ή βυζαντινή τοιαύτη». 

Βελιγράδιον ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ 

ι Ιωάννης Καντακουξηνός (εκδ. Βοπη), τ. 3, σ. 155- 156. 

2 Ρ. Β ε ηι ε τ 1 ε, ΡΜΙϊρρεδ εΐ 1ε. Μ&εεάοίηε οπεηΐαίε & Γέροραε οΙΐΓέ- 

Ιΐεηηε εΐ ύγζδηΐΐηε, Ρ&τίδ 1945, σελ. 202. 
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Βοϊίάατ ΡβΓ] αηόίά, Βεερού ιι νΐζαηΐίμ ί ϊα&ηοεΙονβηχΗηι ζβτηΙ]ατηα, 

δΓρ$άα αΐζαάβιηηα ηανύία ί ηπιείηοείί, Ροδβδηα ίζάαη]'α ΟΟΟXXXVI, 

VίζαηΙοΙο&Μ ίηβΐΐίιιΐ 8, ΒβοξΓαά 1960 (Οί δεσπόται εις το Βυζάντιον 
και εις τά νοτιοσλαβικά κράτη, Σέρβική ακαδημία επιστημών και τεχνών, 

5Ιδιαίτεροι εκδόσεις ΟΟΟXXXVI, Βυζαντινολογικόν ινστιτοντον 8, Βε- 

λνγράδιον 1960), σελ. XV + 226 με περίληψν εις γερμανικήν γλώσσαν. 

Μελέτη έγκριθεϊσα ώς διδακτορική διατριβή υπό τής Φιλοσοφικής σχο¬ 

λής του Βελιγραδιού. 

Ό σκοπός τής έρεύνης του κ. Ροπ&η&ά ήτο νά καθορίσω μέ ακρίβειαν 

τήν θέσιν των δεσποτών ώς προς τον αύτοκράτορα και τούς άλλους άξιωμα- 

τοΰχους της αυτοκρατορίας, καθώς και τήν νομικήν φύσιν τού δεσποτι- 

κού αξιώματος. Μία λεπτομερής καί ειδική ερευνά του θέματος έχει ιδιαι¬ 

τέραν σημασίαν όχι μόνον διά τήν ορθήν κατανόησιν τής ιστορίας τού 
μεταγενεστέρου Βυζαντινού κράτους, άλλα είναι και προϋπόθεσις διά μίαν 
ακριβή ερμηνείαν των πηγών εις τάς οποίας άναφέρονται νότιοι Σλάβοι 
μεγιστάνες κατέχοντες τον τίτλον τού δεσπότου. Επιστημονικόν πρόβλημα 
άπετέλει επίσης ό νομικός χαρακτήρ των υπό δεσποτών δίφκημένων εδαφών, 

τών λεγομένων δεσποτάτων. 

Ή μελέτη τού κ. έχει ώς βάσιν μίαν εξονυχιστικήν άνάλυσιν 
τών πηγών τών έχουσών σχέσιν μέ τούς Βυζαντινούς Βουλγάρους και Σερ* 

βους δέσποτας. Ή εύρεΐα σκοπιά αύτη τού επιτρέπει νά διόρθωση πολλά 
βασικά σφάλματα παλαιοτέρων ερευνητών, οί οποίοι μέν ήσαν συχνά εξέ- 

χοντες ειδικοί διά τήν βυζαντινήν ιστορίαν, ασχολούμενοι δέ μέ διάφορα 
ιστορικά γεγονότα, δέν εΐχον σαφή άντίληψιν περί τής φΰσεως τού δεσπο- 

τικού αξιώματος. 

Αυστηρότατα συνεπής εις τήν ερμηνείαν τών πηγών, ό κ. Ρθΐήαηόίό 
κατώρθωσε νά απόσπαση άπ* αύτάς βασικάς πληροφορίας διά τον χαρακτήρα 
τού αξιώματος τού δεσπότου. Ό κατ’ ουγγρικόν πρότυπον δημιουργηθεις 
υψηλός τίτλος ούτος φυσικόν ήτο νά διέλθη μίαν βαθμιαίαν εξέλιξιν από 
τής καθιερώσεώς του έπι Μανουήλ τού Κομνηνού μέχρι τήν άλω σι ν τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Ή έξέλιξις αύτη διαιρείται εις δύο περιόδους κεχωρι- 

σμένας υπό τά βαρυσήμαντα διά τό Βυζάντιον γεγονότα τού 1204. Εις τήν 
πρώτην περίοδον ό τίτλος τού δεσπότου άπεδίδετο υπό τού αύτοκράτορος 
εις γαμπρόν του, όταν ούτος προωρίζετο νά διαδεχθή τήν εξουσίαν. Εις τήν 
Ιεραρχίαν τών αξιωμάτων δ δεσπότης έτοποθετεΐτο ευθύς μετά τον αύτοκρά- 

τορα. Μόνον δ αύτοκράτωρ εδικαιούτο νά άποδώση τον τίτλον τού δεσπό¬ 

του, δ όποιος δέν ήτο ούτε κληρονομικός ούτε συνεδέετο μέ οιανδήποτε 
κρατικήν λειτουργίαν ούτε μέ τήν διοίκησιν ώρισμένων εδαφών υπό τήν 

άνωτάτην κυριαρχίαν τού αύτοκράτορος. *0 αριθμός τών δεσποτών δέν ήτο 
ποτέ περιωρισμένος. 

Καθ* όλην τήν διάρκειαν τής ύπάρξεώς του εις τήν βυζαντινήν ιεραρ¬ 

χίαν δ χαρακτήρ τού τίτλου έμεινεν ώς προς τά ουσιαστικά του χαρακτηρι¬ 

στικά αμετάβλητος. Οί αύτοκράτορες τής εποχής τών Παλαιολόγων άπέδιδον 
όμως κατά κανόνα τον τίτλον τού δεσπότου εις όλους τούς υιούς των εκτός 
από τον μεγαλύτερον, δ οποίος ώς διάδοχος έστέφετο συμβασιλεύς καί είχε 
τον τίτλον τού βασιλέως καί τό δικαίωμα νά άναγορεύη καί στέφη δέσπο¬ 

τας. Έκτος από τούς υιούς του δ αύτοκράτωρ άνηγόρευε καί έστεφε δέσπο¬ 

τας καί άλλους συγγενείς τής βασιλικής οικογένειας, βυζαντινούς καί ξένους, 

εάν ήθελε νά τούς συνδέση στενώτερα μέ τά συμφέροντα καί τήν πολιτικήν 
τής αύτοκρατορικής αυλής. Διά λόγους τοιούτους άπέδιδεν εις εξαιρετικός 
περιπτοοσεις τον τίτλον τού δεσπότου καί εις σημαντικός προσωπικότητας 
μή έχούσας ούδεμίαν συγγένειαν μέ τήν αύτοκρατορικήν οικογένειαν. 

Τό σημαντικώτερον αποτέλεσμα τής έρεύνης τού κ. ΡεΓ]αηόίδ είναι, 
ότι δ τίτλος τού δεσπότου ούδέποτε συνεδέετο μέ τήν άσκησιν τής εξου¬ 

σίας εις ώρισμένας περιοχάς. Δέν ύπήρχον συνεπώς τά λεγάμενα δεσποτάτα 
ούτε είς τήν “Ήπειρον ούτε εις τον Μορέα ούτε εις τήν Θεσσαλονίκην, μολο¬ 

νότι οί άρχοντες τών περιοχών τούτων έτύγχανον ώς επί τό πλεΐστον νά 
έχουν τον τίτλον τού δεσπότου, δ όποιος ήτο, θεωρητικώς τούλάχιστον, 

εντελώς άσχετος μέ τάς άρχάς ταύτας. Τό βαρυτάτης σημασίας τούτο πόρι¬ 

σμα υποστηρίζει δ κ. Ρ6Γ]3πίίό κατά τρόπον πειστικώτατον μέ δεδομένα 
προερχόμενα από μίαν εξαντλητικήν άνάλυσιν τών πηγών. Ούτως ούδεμία 
ένδειξις υπάρχει, ότι δ Μιχαήλ I δ "Αγγελος, δ ιδρυτής τού ηπειρωτικού 
κράτους είχε ποτέ τον τίτλον τού δεσπότου. Τό ίδιον δύναται νά διαπι* 

στωθή καί διά τον Θεόδωρον I τον "Αγγελον, πριν στεφθή ούτος αύτοκρά- 

τωρ είς τήν Θεσσαλονίκην τό 1225. Τότε μόνον άπέδωσεν δ ίδιος δ νεόστε- 

πτος αύτοκράτωρ τον τίτλον τού δεσπότου εις τον αδελφόν του Μανουήλ. 

Οί άλλοι άρχοντες τής Ηπείρου έλαβον τον τίτλον από τούς αύτοκράτορας 
τής Νίκαιας, μετά καί τής Κωνσταντινουπόλεως. 

Έπί Παλαιολόγων καθιερώθη, οί υιοί τού αύτοκράτορος νά ασκούν 
τήν εξουσίαν υπό τήν άνωτέραν εξουσίαν τού πατρός των εις ώρισμένας 
περιοχάς, όπως δ Μωρέας, ή Θεσσαλονίκη, ή Θεσσαλία καί ή άκτή τού Εύ- 

ξείνου. Οί άρχοντες ούτοι ήσαν κατά κανόνα δεσπόται, δ τίτλος ήτο όμως 
απολύτως ανεξάρτητος από τάς άρχάς- Υπάρχουν περιπτώσεις, οί υιοί τού 
αύτοκράτορος νά στεφθοΰν δεσπόται πολλά έτη πριν παραλάβουν τήν αρχήν 
ή καί μετά άπ* αυτό. Οί άντιπρόσωποι ξένων κρατών, προ παντός τής 
Βενετίας, δεικνύουν είς ώρισμένας περιπτώσεις, ότι αγνοούν τήν πραγμα¬ 

τικήν φύσιν τού τίτλου καί δμιλούν περί δεσποτάτου. Αί βυζαντιναί πη- 

γαί μαρτυρούν όμως σαφέστατα, ότι ή έννοια τού δεσποτάτου προέρχε- 
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ται άπό καρεξήγησιν καί άγνοιαν τής πραγματικής «έσεως των δεσποτών. 

•Από την ιστορίαν τής Σεββίας καί Βουλγαρίας γνωρίζομεν πολλούς 
μεγιστάνας μέ τόν τίτλον τού δεσπότου. Ό κύριος ΡεφηΜ δεικνύει πει· 
στικώς, ότι πλεΐστοι §ξ αϊτών έλαβον τόν τίτλον τούτον άπονους αυτοκρα- 

τορας τού Βυζαντίου. Οί Βούλγαροι άρχοντες τού Τιρνόβου είχον τον τίτλον 
τού βασιλέως καί εδικαιούντο συνεπώς νά στέφουν δέσποτας. "Αρχισαν όμως 
να κάμνουν χρήσιν τού δικαιώματος τούτου μόνον προς τό τέλος του 13ο» 
αίώνος καί ήσαν εις τούτο πάντοτε φειδωλοί. Καί είς τήν Σερβίαν πολλοί 
δεσπόται είχον τίτλον βυζαντινής προελεύσεως. Μόνον είς τό βραχύ χρονικόν 
διάστημα, κατά τό όποιον οί άρχοντες τής Σερβίας είχον τόν τίτλον του 
αύτοκράτορος, ήτο δυνατόν νά ύπάρχουν δεσπόται στεφθεντες υπο Σερβων 
αύτοκρατόρων. Μετά τόν θάνατον τού αϋτοκράτορος ΙΙτοέ (1371) δεν ητο 
πλέον δυνατόν νά αποκτούν Σέρβοι μεγιστάνες τόν τίτλον του δεσπότου 

παρά από τούς αΰτοκράτορας τού Βυζαντίου. ; , 
ΕΙς τήν τελευταίαν περίοδον προ τής τελικής επικρατησεως των βούρκων 

οί άρχοντες τής Σερβίας είχον τον τίτλον δεσπότου. Ούτος τούς Ιπεδίδετο 
από τούς αύτοκράτορας τού Βυζαντίου, των όποίων ήσαν και συγγενείς. υ 
τίτλος ούτος ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ τήν είς Σερβίαν αρχήν των. Τα έγγραφα 
όμως των Βενετών καί των Ούγγρων δεικνύουν δη ούτοι δέν είχον σαφή 
ιδέαν περί τής φύσεως τού τίτλου καί ενόμιζον δη ουτος συνεδεετο με την 
είς Σερβίαν αρχήν καί ομιλούν συνεπώς περί σέρβικου δεσποτάτου και δε¬ 

σποτών Σερβίας. Ενδιαφέρουσα είναι ή λεπτομέρεια, δτι ένα χρονικόν διά¬ 

στημά μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως οι βασιλείς^τής Ουγγαρίας 
άπέδιδον είς εξέχοντας Σέρβους τόν τίτλον τού δεσπότου. Τό ίδιον εκαμε και 

6 πάπας είς τούς Ιξορίστους διαδόχους τής άρχής τού Μωρέως. ^ # # 

Ή μελέτη τού νεαρού Γιουγκοσλάβου βυζαντινολόγου είχε σκοπον ευρυ- 

τερον τού νά αύξηση τάς γνώσεις μας περί ενός ύψηλοΰ βυζαντενοΰ τίτλου. 
Επιδιώκει νά συμβάλη είς τήν διαλεύκανσιν σημαντικών προβλημάτων της 
βυζαντινής καί τής νοτιοσλαβικής ιστορίας και νά βοηθήση τήν ερευνάν 
τού χαρακτήρος τής φεουδαρχικής κοινωνίας εις τό μεταγενέστερον βυζάντιον. 

Είς τάς προσπάθειας ταύτας νομίζομεν ότι 0 κ. Ρεφηδιέ επέτυχε πλήρως. 
Ή δημοσιευθεΐσα μετά τήν παράδοσιν τής διατριβής του κ. Ρ6Γ|!ΐηδιί 

μελέτη τού Γάλλου βυζαντινολόγου ΟαίΠαικϊ περί τού δεσπο^ικοϋ αξίωμα- 

τος (Β.ΕΒ 17 ( 1959) 52- 89) συμπίπτει είς πολλά συμπεράσματα με την 
εδώ παρουσιαζομένην εργασίαν, άλλα ύπάρχουν καί διαφοραί εις ουσιαστικά 
ζητήματα. Έάν καί ώρισμέναι άπόψεις δυνατόν νά παραμένουν συζητήσιμοι 
καί ή μέλλουσα ερευνά νά διόρθωση τινά εκ των πορισμάτων, ή συμβολή 
τού κ. Ρεφηδίό είς τάς περί Βυζαντίου γνώσεις μας καί είς τήν ερευνάν 

τής ιστορίας τών νοτίων Σλάβων είναι σημαντική κα'ι μονίμου άξίας. 
ΚΑΒΟδΙ-ΑΥ ΚΑΤίδΐό 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1 

ίδίςι τών κατά τά ετη 1961 - 1962 υπό Ελλήνων δημοσιευθεισών μελετών σχε- 

τιζομένων κατά τινα τρόπον μέ τόν υπό τής Έπετηρίδος επιδιώκομενον σκοπόν. 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

ΑΒΜΕ =Άρχεΐον Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος (περ.), Άθήναι. 
ΑΕΚΔ — Άρχεϊον Εκκλησιαστικοί) καί Κανονικού Δικαίου (περ.), Άθήναι. 
ΑΕΜ —’Αρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών ( περ. ), Άθήναι. 
Ά.’Εφ. =Άρχαιολογική Έφημερίς {περ.), Άθήναι. 
Άθηνά = (περ), Άθήναι. 
Αθηναϊκά = ( περ.), Άθήναι. 
ΑΘΛΓΘ =Άρχεΐον Θρρ,κικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού (περ.), 

Άθήναι. 

Ακτίνες =(περ. ), Άθήναι. 
Άνάλεκτα =(περ.), Αλεξάνδρεια. 

ΑΠ =Άρχεϊον Πόντου (περ.), Άθήναι. 
Αρχιτεκτονική = (περ. ), Άθήναι. 
ΑΤ =Άπόστολος Τίτος (περ.), Ηράκλειον. 

ΑΧ =Άνδριακά Χρονικά ( περ. ), Άθήναι. 

ΓΠ = Γρηγόριος ό Παλαμάς (περ.), Θεσσαλονίκη. 

ΔΙΕΕ = Δελτίον Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας ( περ. ), Άθήναι. 
ΔΧΑΕ = Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (περ. ), Άθήναι. 
ΕΕΒΣ =Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθήναι. 
ΕΕΚΜ =·Επετηρ'ις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (περ. ), Άθήναι. 
ΕΕΦΣΠΑ —Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

Εκκλησία = ( περ.), Άθήναι. 
ΕΛΑ =*Επετηρίς Λαογραφικοΰ Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών (περ.). 
Ελληνικά = (περ..)Τ Θεσσαλονίκη. 
ΕΜΑ =Έπετηρίς Μεσαιιονικοΰ Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών. 

Έστιάς = ( περ. ), Άθήναι. 
ΕΧΑ = Ελληνοχριστιανική Αγωγή (περ.), Άθήναι. 

Ζυγός — ( περ. ), Άθήναι. 
Ήλειακά = (περ. ), Λεχαινά. 
Ήπ.Έστ. =Ήπειρωτική Εστία (περ.), Ιωάννινα. 

Θεολογία = ( περ.), Άθήναι. 
Θησαυρίσματα = ( περ. ), Βενετία. 

1. Συνετάχΰ-η ίιπό τών τελειοφοίτων της Φιλολογίας Κυριακής Ν. Καραβουρνιώτου καί Στε¬ 

φάνου 5Α. Διαλησμα. 
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Θρρκικά — ( περ. )> Αθήναι, 
Κερκ.Χρ. = Κερκυραϊκά Χρονικά ( περ.), Κέρκυρα. 

Κρ.Πρ. = Κρητική Πρωτοχρονιά. 

Κρ.Χρ. = Κρητικά Χρονικά (περ.), Ηράκλειον. 

Κυπρ.Σ. = Κυπριακοί Σπουδαί (περ.), Λευκωσία. 

Λεσβιακά = ( περ. ), Μυτιλήνη. 

Μακεδονικά =( περ. ), Θεσσαλονίκη. 

Μικρ.Χρ. = Μικρασιατικά Χρονικά (περ. ), "Αθήναι. 

ΝΑ = Νέον "Αθήναιον (περ.), "Αθήναι. 

ΝΕ = Νέα Εστία ( περ. ), "Αθήναι. 

Ν.Μορ. = Νέες μορφές (περ.), "Αθήναι. 

"Ορθοδοξία = ( περ.), Κωνσταντινούπολή. 

ΠΑΑ = Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών. 

Παρνασσός —(περ.), ’Αθήναι. 
ΠΕ = Ποντιακή Εστία (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Πελ. = Πελοποννησιακά (περ.), Αθήναι. 

Πελ.Πρωτ. — Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά. 

Πλάτων = ( περ.), Αθήναι. 
Ί\Χρ. = Τεχνικά Χρονικά (περ.), Αθήναι. 

ΦΚ = Φιλολογική Κύπρος (περ.), Αθήναι. 

Β7Ζ3η1;ίηο5ΐανΐο& = ( περ.), Πράγα. 

ΒγζαηΙίοη —(περ.), Βρυξέλλαι. ^ 

22 = Βγζαηΐίηΐδοΐιε Ζείίδοΐιπίί (περ.), Μονάχον. 

ΟΟΤΚ = Τ5ε Ογ661< ΟιΗιοάοχ Τ1ιεο1ο£ΐε&1 Κενΐε^ν ( περ. ), Βγοο- 

Ιίΐίηε, ΜβδδβοΙιυδεΗεδ. 
τηκα = Τβ,ΙΐΓΊοιιεΙι άίε Οδίεη-εϊεΐιίδοΐιεη Βγζαηίΐηίδείιεη Οεδείΐδείιπίί; 

( περ. ), Ογ3ζ - Κδΐη. 

= ΟδΙΙείτεΙιΚεΙιε δΐυάίεη (περ. ), \νϋΓζ1>ιιΐ'5. 

2ΕΒ = Κενίιε άεδ ΕΙιιάβδ Βγζαηΐίηεδ (περ.), Παρίσιοι. 

δρεειιΐηπι =(περ.), ΟαπΛη^ε, Μ^είπίδεΐίεδ. 
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Καλεργη Ν. Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, "Αθηναϊκά 19, 1961, 20-24. 

ΚαλλιαΦΑ Σ. Μ. - ΦωτιαΔΟΥ Ε. Π. Δημήτριος Σιμού Μπαλάνος (μνημόσυνοι λόγοι), 

έν "Αθήναις 1961, 8ον, 33. 

ΚΑΛΟΓΕΡΑ Κ. Ε. Ή Μονεμβασία δημιούργημα των Βυζαντινών, "Αθήναι 1961, 8°ν, 

36 + εΐκ, 8. 
ΚαΡΜΙΡΗ I. Εκκλησία καί Πολιτεία κατά τούς Τρεις Ίεράρχας, "Εκκλησία ΔΗ , 

1961,415 -420. 

ΚΟΜΙΝΗ Α. Δ. Οϊγο Οίμηηεΐΐί (νεκρολογία), “Ελληνικά 17, 1962, 489-490. 

ΚΟΡΡΕ Σ. Γ. Κυκλάδες (τά κατά τον σχηματισμόν, τό ονομα καί τήν ιστορίαν των 

νήσων), ΕΕΚΜ Α', 1961, 9-31. 

— Νικόλαος Λούβαρις. "Ακαδημαϊκός - Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου (νεκρολο¬ 

γία), ΕΕΚΜ Α', 1961, 623 -625. 

ΚΥΡίΑΚίΔΟΥ Στ. Π. Κωνσταντίνος Ί. "Αμαντος ( 1874 - 1960) (νεκρολογία), Ελλη¬ 

νικά 17, 1962, 483 - 487. 

Κυρρη Κ. Π. Οί Βυζαντινές Σπουδές καί ή Κύπρος, ΦΚ 1961, 119 -123. 

ΛαΜΨΙΔΟΥ Οδ. Α. Α. Παπαδόπουλος, ΑΠ ΚΔ', 1961, 291 -417. 

— Γεώργιος ό Χρυσοκόκκης, ό ιατρός, ΑΠ ΚΔ', 1961, 38- 41. 

ΕΑδΟΑΚίδ Μ. Εε ρτεηιίεΓ Οοπ^εβδ ά’Εΐπάεδ ετεΐοίδεδ, Βγζαηΐϊοη XXXI, 1961, 

563 - 566. 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. I. Ή διαθήκη τοΰ "Αγγέλου Άκοτάντου (1436), αγνώστου κρητι- 

κοΰ ζωγράφου, ΔΧΑΕ Β', 1960-1961, 139 - 151 -}-πιν. 1. 

— "Ενα παλιό ιδιωτικό γράμμα (1420 ;) σέ Κρητική διάλεκτο, Κρ.Πρ. 1962, 35 - 39. 

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ν. *Η περί τής Ελληνικής φιλοσοφίας άντίληψις Κλήμεντος τοΰ Αλε¬ 

ξάνδρειάς, ΓΠ ΜΔ', 1961, 38 - 47. 

Μερτζιου Κ. Δ. Τό «"Ελληνικό "Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπου¬ 

δών» Βενετίας [επιστολή], ΝΕ ΛΕ', 1961, 341 -342. 
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Μουςελιμη Σ. Ενθυμήσεις σημειωμένες στα εξώφυλλα Πηδαλίου Πονής Παγανών 
Θεσπρωτίας, Ήπ.'Εστ. Γ, 1961, 513-514. 

ΜΠΑΡΑ Β. Γ. Ή διδασκόμενη υλη είς τά ανώτερα σχολεία επί Τουρκοκρατίας, Ήπ 
Έστ. ΙΑ', 1962, 465 - 475. 

Μπιρη Κ. Η. Παπαρρηγόπουλος και Άμαντος, ΝΕ ΛΕ', 1961, 1492 - 1493. 

Μπρατςιωτου Π. I. Δημ, Σίμου Μπαλάνος. Ή προσωπικότης καί τό επιστημονικόν 
καί κοινωνικόν έργον του, ΠΑΑ 37, 1962, 151 - 169. 

ΝίΛΟΛΑΪΔΟΥ Σ. Ν. νΑνθιμος Παπαδόπουλος ( νεκρολογία ), έφ. « Προσφυγικός κό- 
σμος>, Άθήναι 18 Φεβρουάριου 1962. 

Νοταρη I. Σ. Ό Ιστορικός Κωνσταντίνος Άμαντος ώς Εθνικός Διδάσκαλος, Άθή- 
ναι 1961, 12ον, 32. 

Ξυδη Θ. Βιογραφικά [ Κ. Άμάντου ], ΝΕ ΛΕ', 1961, 1495- 1497. 

Οικονομιδου Δ. Β. Αθανάσιος ό Πάριος (1721-1813), ΕΕΚΜ Α', 1961 347 - 
422, Β', 1962, 892 (προσθήκη). 

Ιωάννης Κ. Βογιατζίδης ( 1877 - 1961 ) (νεκρολογία), * Αθήνα ΞΕ' 1961, 
254 - 261. 

— Ιωάννης Κ. Βογιατζίδης (1877 - 1961 ) (νεκρολογία), ΕΕΚΜ Β', 1962, 869 - 871. 

Παμπουκη I. Τ. Πετεριμίζ. ( Όλίγαι λέξεις επί τής συνθέσεως των θρησκευτικών 
βιβλίων τής Τουρκοφώνου Ελληνικής Φιλολογίας ), έν Άθήναις 1961, 8°ν, 27. 

Παναπωτακης Ν. Μ. Ό εορτασμός τής χιλιετηρίδας από τής καταλήψεως τής Άρα- 

βοκρατουμένης Κρήτης υπό Νικηφόρου Φωκά ( Τό πρώτον διεθνές Κρητολο- 

γικόν Συνέδριον έν Ήρακλείφ Κρήτης), Β3'ζαηίίοη XXXI, 1961, 555 -562. 

ΠαπαΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. Κ. ( Σταυριώτη ), Γενεαλογικός κοόδικας τής κοινότητος « Σταυρί », 

Θεσσαλονίκη 1961, 8°ν, 132 + είκ. 15 + χάρτ. 2. 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ X. I. Επιστολή ανέκδοτος αγνώστου τέ<»ς Επισκόπου Μεθώνης Γρη- 

γορίου πρός τινα Πρωτόπαπαν Χάνδακος Κρήτης, ΔΙΕΕ ΚΓ', 1962, 267 -272. 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ. Άπό την Βυζαντινήν Κύπρον, Κυπρ.Σ. ΚΕ', 1961, 123 - 130. 

[ Παπαχριςτοδουλου Π. ]. 'Ο Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας ( νεκρολογία), ΑΘΑΓΘ 
κς", 1961, 388 -390. 

Πατρινελη X. Γ. “Ελληνες κωδικογράφοι των χρόνοιν τής Αναγεννήσεως, ΕΜΑ 
8-9,1918 - 1959,63 - 124. 

ΓΙετροΠΟΥΛΟΥ Ν. Γ. *0 κοινωνικός θεσμός τής φιλίας. Ή φιλία Βασιλείου τοΰ 
Μεγάλου καί Γρηγορίου του Θεολόγου έν Άθήναις, ΓΠ ΜΔ', 1961 23 -28 
92 -99, 210-218. 

Σαββοπουλου Ε. Γ. Ό Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων. Ή εποχή του καί ή εποχή 
μας, Πειραιεύς 1961, 42. 

3ΑΥΒΑΜΙ5 Β. ϋ£Γ υηΐν6Γ53ΐθ άετ Οτίΐιοάοχϊθ, 03 11, 1962, 14 - 26. 
Σιωτη Μ. Α. Νικόλαος Λούβαρις (νεκρολογία), ΝΕ ΛΕ', 1961, 477 -478. 
Σολομωνιδη X. Σ. Ή παιδεία στή Σμύρνη, Αθήνα 1961, 8°ν, 432. 

ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ Θ. “Ορθοδοξία καί Ελληνισμός, Εκκλησία ΛΘ', 1962, 8 -14. 

Σπεραντςα Σ. Οί “Ελληνες γιατροί λογοτέχνες. Άπό τήν Άλωση τής Πόλης ώς 
στα σήμερα, Άθήναι I 1961 ], 8°ν, 200. 

Τζαννετατου Θ. Σ. Ή τοπογραφία τής Κεφαλληνίας κατά τό Πρακτικόν τοΰ 1264 
καί τήν Επιτομήν αύτοΰ, Άθηνά ΞΕ', 1961, 177 - 190. 

— Τό πρακτικόν τής Λατινικής έπισκοπής Κεφαλληνίας τοΰ 1264 καί ή επιτομή 
αύτοΰ. νΕκδοσις αυτών, Πλάτων ΙΓ', 1961, 161- 164. 

Τριαντάφυλλου Κ. Ν. Ή βυζαντινή οικογένεια Χαιρέιη καί τό έν Πάτραις άρχεΐόν 
της, Πάτραι 1962, 8ον, 1Π. 

Βιβλιογραφία 

ΤΣΑΜΠΗ Γ. Ή θέοις «ί ή αυμΡολΐ το0 λαοϊή τον ! 
τήν έκπαίδευσιν των Βυζαντινών, ΕΧΑ ΙΕ, 1962, 33 -38, 

153, 209 -213. ( , λγ»λγΏ 1961 
ΤΣΟΥΡΚΑ Κ. Δ. 'Ο Ελληνισμός καί οί Βαλκανικοί λαοί, ΑΘΛΓΘ ■ , ^ » 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν°Β. Ό Κωνσταντίνος Άμαντος καί ή Νεοελληνική ιστοριογραφία, ΝΕ 

ΛΕ', 1961, 1480 - 1483. 
— Απανθίσματα, Άθήναι 1962, 8^, 296. π 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Λ. I. Μελετήματα (I Θεόφιλος καί Εικασία- Π Νερών και Παύλος 
III Ανθενωτικά άπό Δύσεως καί Φιλενωτικά απ Ανατολής), Θεολογ α 

ΦωτιαδουΓΕ. Π. Γιάννης Κορδατος (νεκρολογία), ΝΕ ΛΕ', 1961, 760-761.^ = _ 

ΧΑΤΖΗΨΑΛΤΗ Κ. Συμπληρωματικά περί Έφραίμ τοΰ Αθηναίου και των υπ αυτου 

γενομένων εκδόσεων, Κυπρ.Σ. Κ<Γ , 1962, 1 9· , » , 

Χ,ΟΝΙΔΗ Γ. X. Ό ιστορικός Ιωάννης Κορδατος καί τό συγγραφικόν του εργον (νε¬ 

κρολογία ), Ήπ.'Εστ. Ι', 1961, 472- 473. 
ΧΡΗΣΤΟΥ Π. Κ. Ή σιωπή [ τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολογου ], ΓΠ ΜΕ , 1962, 17 19. 

Τ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Πάπα καί Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς και πασης Αφρικής. Τα 
“Απαντα. (Μετ’ εισαγωγής Ε. Μιχαηλίδου, έπιμελεία Θ. Δ. Μο<τχ«να και 
Ε. Μιχαηλίδου), έκδ. Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς, τομος Α , Αλεξάνδρειά 

1960, 8ον( 220, τόμος Β', 1961, δ*™, 318. 

Β'-ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΑΒΟΥΡΗ Σ. Ν. Έγκώμιον είς Άγ. Γρηγόριον τον Παλαμάν^ ύπό^ τοΰ ίεροκήρυκος 

τής Μ. Εκκλησίας Ίωάσαφ Κορνηλίου, ΓΠ ΜΓ , 1960, - ( β . πα 

γυρικόν τεύχος ΓΠ, 148 - 156). 

- Ό Κανών τού Ακαθίστου “Υμνου, Άθήναι, 8°*, 64. _ , , 

* ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Νευροκοπιου - ΒΛΕΥΘΕΡΙΑΛΟΥ Ε. Ιερά Ακολουθία του αν^ 

ένδοξου μάρτυρος Αγαθάγγελου, έορταζομένου τδ 23υ Ιανουάριου, Αθήναι 

ΑΝΤΟΝΟΠ^ίοΐ Μ. Ό < περί Αρετής δμνος τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ναζ.ανζ.,νοϋ ·, 

■Ακτίνες ΚΛ', 1961, 18 - 24,63 - 70. , , 
Αποςτοαικης Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Νεκρώσιμο. *«. Εκ.- 

μνημόσυνοι Άκολουθίαι [ Άθήναι 1962 ], 61. 

- Μηναίον Νοεμβρίου, Άθήναι 1960, 4ον, 226. # 

- Ακολουθία τοΰ Αγίου ένδοξου καί πρωτοκορυφαιου Αποστολου Παυλου, 

Άθήναι 1961, 36. 3 , 
ΒΡΑΝΟΥΣΗ Ε. Λ. « Κομισκόρτης 6 έξ Άρβάνων» (σχόλια εις χωριον της η. 

Κομνηνής ), Ιωάννινα 1962, δ0*, 29. , ο ρ. 
Γ. Π. Γ. Κρητική Αγιολογία. Μάρτυς Θεόφιλος, Χριστιανικόν Φως, περιοδ. Ε , 

άρ. 40, 616-618. „ , , 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜίΚΡΑΠΑΝΝΑΝίΤΟΥ. Ακολουθία τής δ^Γ^ΕτουΠδΙ καί 
τοΰ σημείου τοΰ Τιμίου Σταυρού τη 7ι» Μαιου του Σωτήριου Ετους 351 κα 

τοΰ γεγονότος θαύματος τής παρ’ Αύτοΰ βοήθειας τη 7η Μαιου του κτηρίου 

“Ετους 1945 είς δόξαν τής Ελληνικής “Ορθοδοξίας, Εκδ. Αποστολικης 

Διακονίας Έκκλ. Ελλάδος, Άθήναι 1961, 22. 



524 Βιβλιογραφία 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ Μικράγιαννανιτου. Ακολουθία τοΰ έν Άγίοις Πατρός 

ημών Θεοκλήτου Αρχιεπισκόπου Λακεδαιμόνιας τοΰ Θαυματουργοί*, Έκδ. 

περ. «Γαλήνη» τής 'Ιερ. Μητρ. Μονεμβασίας και Σπάρτης, 1960, 24. 

— Κανών Παρακλητικός εις τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον, την Θαυματουργόν Μυρτι- 

διώτισσαν, "Εκδ. Άποστολικής Διακονίας Έκκλ. Ελλάδος, Άθήναι 1961, 16. 

— Ακολουθία τής Αγίας Ένδοξου Μεγαλομάρτυρος καί “Ισαποστόλου Φωτεινής 

τής Σαμαρείτιδος, “Εκδ. Ίεράς Μητρ, Κορινθίας, Άθήναι 1960, 80. 

— “Ακολουθία εις άνάμνησιν των σεισμών τής Θήρας, ψαλλόμενη τή 9ΐΐ “Ιουλίου, 
Έν Άθήναις 1962, 25. 

— “Ακολουθία τών “Αγίων τοΰ Χριστού Μαρτύρων, ψαλλόμενη είς τάς Κατακόμ- 

βας τής Μήλου τή Κυριακή τών “Αγίων Πάντοον, Έν “Αθήναις 1962, 8°ν, 24. 

— Ακολουθία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ευθυμίου Επισκόπου Μαδύτου τοϋ θαυ¬ 

ματουργού, ΑΘΛΓΘ ΚΤ', 1961, 67 - 85 (καί αύτοτελώς : Άθήναι 1961, 24). 

Γερομιχαλου Α. Το ιεραποστολικόν ποίημα τοϋ “Αγίου Κυρίλλου, ΓΠ ΜΓ', 1960, 

317 -326. 

Γεροντικόν. “Ητοι αποφθέγματα Αγίων Γερόντων (Εισαγο^γή : Θεοκλήτου Διονυ- 

σιάτου. Πρόλογος, κείμενον, γλωσσάριον, σχόλια, εύρετήριον θεμάτων: Β. 

Πάσχου), Άθήναι, 8°ν, 168. 

Γριτςοπουλου Τ. Α. Παλαιών Πατρών Διονυσίου : Στιχηρά προσόμοια είς τήν 

κοίμησιν τής Θεοτόκου, “Εκκλησία ΛΘ', 1962, 342-345. 

— “Ιερόθεος Ίβηρίτης ό Πελοποννήσιος, ΕΕΒΣ ΛΒ', 1963, 94 - 112. 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Δ. “Ο καρδινάλιος Βησσαρίων (Τί έγραψαν οί άσχοληθέντες 

περί αύτοΰ ), έφ. «Ή Καθημερινή», 6 “Οκτιοβ. 1960. 

Τ ΔηΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Χαΐρε, Νύμφη ανύμφευτε1 ήτοι ερμηνεία τών 24 οΐκιον τοΰ 

“Ακαθίστου “Ύμνου, Άθήναι 1960, 112. 

ΐ Ελευθεριαδου Ε. “Ιερά Ακολουθία τοϋ ενδόξου μάρτυρος Αγαθάγγελου, Άθή¬ 

ναι 1961, 35. 

Ευσέβιος Καισαρείας. Έκδοσις Άποστολ. Διακονίας τής Εκκλησίας τής “Ελλά¬ 

δος — Πατέρες τής Εκκλησίας, τόμοι 4: “Αθήναι 1960, ΚΤ', 307, Άθήναι 

1961, ΚΖ', 404, ΚΗ', 343, Άθήναι 1962, ΚΘ“, 174 ( ό τόμος Θ“ περιλαμ¬ 

βάνει καί Μάρκελλον “Αγκυρας καί Βασίλειον Άγκύρας, 177-324). 

Ζαχαριαδου Ε. Α. “Η Πατριαρχεία τοΰ Διονυσίου Β' σέ μια παραλλαγή τοΰ ψευδό- 

Δωροθέου, Θησαυρίσματα 1, 3962, 142- 161, 

ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔίΟΝΥΣίΑΤΟΥ Μονάχου. Μία συνταρακτική τριλογία [ φσματικός κα¬ 

νών αγίου Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου], Εκκλησία ΛΗ', 1961, 198- 200. 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Γ. I. Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας καί άλλα προσωπογραφικά εξ ανεκ¬ 

δότου χρυσοβούλλου τοΰ Καντακουξηνοΰ, Ελληνικά 17, 1962, 1 -23. 

ΚΑΚΑΥΑΝΝΟΡϋΙ,Οδ + ΖΐΙΓ Κγ0.§6 06Γ ΑαίθΓ8θΙΐ&ίί; αηΐ δίΓΗΐββϊΙίΟη (3θδ Κε&ΒΠ- 

ιηεηοδ, ΒΖ 54, 1961, 257 - 265. 

ΚΑΡΜΙΡΗ I. (επιμελείς*), “Ιερά “Ακολουθία τοϋ έν Άγίοις Πατρός ημών καί Ισα- 

ποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ “Ομολογητοΰ. Συνε- 

ρανισθεϊσα έξ άρχαιοτέριον τής Εκκλησίας ύμνων καί συνταχθεΐσα υπό 

Κωνσταντίνου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεωο τοΰ Τυπάλδου, Έν Άθήναις 
19614, 32. 

ΚληρΙδη Ν. Κυπριακή Αγιογραφία ( προλεγόμενα καί κείμενον τής ακολουθίας τοΰ 

Αγίου καί ενδόξου μάρτυρος Προκοπίου), Κυπρ.Σ. ΚΕ', 1961, 149- 173. 

Ό άγιος Αύξίβιος - Εύξίφιος καί ή χειρόγραφη ακολουθία του - Παλαιογρα- 

φικά, Κυπρ.Σ. ΚΤ'. 1962, 41-48. 
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ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗ Α. Δ. “Η Λειτουργία τών Προηγιασμένων. (Μελέτη ιστορικοκριτική ), 

Χίος 1960, 92. 

ΚριαΡΑ Ε. Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής τελευταίας περιόδου τής μεσαιωνικής 

Ελληνικής γραμματείας { μετάφρ. υπό Δώδου Αίκ. τής έν .ΓΟΒΟ VIII, 1959 

μελέτης τοΰ σ. Όίβ ΒβδοαάειΊιεΐίοη άετ Ιεΐζίβη Ρετΐοάε όετ Εαϋΐεΐ&ΐίετ- 

Ιίοΐιεη ^πεοΜδείιεη ΕΚεΓ&ίιΐΓ], ΝΕ ΛΕ', 1961, 1418 - 1427. 

ΚϋδΤΑδ Ο. Ε· Τθθ ΗίεΓ3.Γγ επίίοίδηι οί ΡΗοίΐυδ (Α οίιπδίί&η άείίηΐΐίοη οί δί^ΐε), 

Ελληνικά 17, 1962, 182 - 169. 

Κυκιακιοι5 3. (Τεδίο ογΪΗοο, ίπίΓοάυζΐοπε, απηοΐοζίοπΐ) Ευδίδζϊο <3ί Τεδεαίο- 

πϊεα: Ι,ά εδρη^η&ζίοηε άΐ Τεδδ&ΐοηίοδ, Ραίεηηο 1961, 8% ΕΧΙΙΙ + 

195 + πίν. 4. 

Κυρρη Κ. Π. Ή Κύπρος καί τό “Ησυχαστικόν ζήτημα κατά τον XIV αιώνα, Κυπρ.Σ. 

Κ<Γ', 1962, 19 -31. 

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ν. “Ενας δαμαστής τής μελαγχολίας [Γρηγόριος Ναζιανζηνός), Ακτί¬ 

νες ΚΕ', 1962, 17-23. 

ψ Μαλλιαρού I. Δ. “Ακολουθία τής Όσιας Μητρός ημών Θεοκτίστης τής Λεσβίας, 

Άθήναι 1961, 32. 

— “Ο άγιος νεομάρτυς Πολύδοορος, ού ή Αγία Κάρα έν τω I. Ναφ τής Αγίας 

Αικατερίνης Πλάκας τεθησαύρησται, Ιστορία - βίος καί μαρτύρων, ακολου¬ 

θία - θαύματα - εικόνες, Άθήναι 1961, 47. 

Μανουςακα Μ. I. Αρσενίου Μονεμβασίας τοΰ Αποστόλη έπιστολαί ανέκδοτοι 

( 1521- 1534) ( Προς Κάρολον τον Ε', Κλήμεντα τόν Ζ“, τόν “Ερασμον, τούς 

καρδιναλίους Νίεοοίό Κ.ΐάο1ίϊ καί Ε&ϊάΐο Ομπϊδίο, τόν “Ιανόν Λάσκαριν 

καί τόν “Ιουστίνον Δεκάδυον), ΕΜΑ 8 -9, 1958-1959, 5 -56 +πίν. 1. 

ΜαρκελλοΣ ΑΓΚΥΡΑΣ - Βασίλειος Αγκυρας. “Εκδοσις Άποστολικής Διακονίας 

τής Εκκλησίας τής Ελλάδος - Πατέρες τήν “Εκκλησίας, Άθήναι 1962, τό¬ 

μος ΚΘ' (μετά τοΰ ΙΑ' μέρους τοΰ Ευσεβίου Καισαρείας), 177 -324. 

Μεγας Αθανάσιος. "Εκδοσις Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλά¬ 

δος - Πατέρες τής Εκκλησίας, “Αθήναι 1962, τόμοι Λ\ 364, ΛΑ , 381. 

Μέγας καί Ιερός Συνέκδημος “Ορθοδόξου Χριστιανού, “Αθήναι 1961, 8<>ν, 1312. 

Ί* ΜΕΛΕΤΙΟΥ μητρ. Κυθήριον (έξέδωκεν). Ακολουθία καί Παρακλητικός Κανών τοϋ 

όσιου πατρός Θεοδώρου τοΰ έν Κυθήροις, "Εκδ. Άποστολικής Διακονίας 

Έκκλ. Ελλάδος, Άθήναι 1961, 46. 

ψ Μελετίου Κυθηρών - Γεράσιμου Μικραγιαννανιτου. Ακολουθία τής όσιο- 

παρθενομάρτυρος Έλέσης έν τή νήσψ Κυθήρων άθλησάσης, “Αθήναι 

1961, 47. 

ΜΕΡΤΖΙΟΥ κ. Δ. Μελέτιος Βλαστός (νέα βιογραφικά στοιχεία), Παρνασσός Δ', 1962, 

19-27. 

Μηναιον Σεπτεμβρίου. Έκδ. «Φώς», Άθήναι 1961, 8<>ν, 339. 

Μηναϊον Οκτωβρίου. “Εκδ. «Φώς», “Αθήναι 1961, 8ον, 324. 

Μηναιον Νοεμβρίου. Έκδ. «Φώς», “Αθήναι 1960, 8»ν, 406. 

Μηναιον Δεκεμβρίου. Έκδ. «Φώς», Άθήναι 1960, 8°ν, 479. 
Μηναιον Ιανουάριου. Έκδ. «Φώς», Άθήναι 1960, 8°ν) 468. 

Μηναιον Φεβρουάριου. Έκδ. «Φώς», Άθήναι 1961, δον, 276. 
Μηναιον Μαρτίου. Έκδ. «Φώς», Άθήναι 1961, 8°ν, 259. 

Μηναιον Απριλίου. “Εκδ. «Φώς», Άθήναι 1961, 8°ν, 228. 

Μηναιον ΜαϊΟΥ. Έκδ. «Φώς», “Αθήναι 1961, 8ου, 248. 
Μηναιον Ιουνίου. Έκδ. «Φώς», Άθήναι 1961, 8°ν, 224. 
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Μηναιον ΙΟΥΛΙΟΥ. Έκδ. «Φως», Άθήναι 1961, 8°ν 287. 

ΜΗΝΑΙΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- Έκδ. «Φως», Άθήναι 1961, 8°ν, 309. 

ΜπΕΚΑΤΩΡΟΥ Γ. Γ. Ή τάξις τών -Ιερών -Ακολουθιών 1961 κατα το Τυπικόν της 

Μεγάλης τοϋ Χρίστου Εκκλησίας, Άθήναι 1961, 216. 

ΒΕΝΑΚΙ5 Ιν. διπήίβη ζμ άοη Αήεΐοΐεΐεε - Κοπίηοχ,ίΕΓοη ΜιΛαοΙ Ροο11ο5, 

ΑτοΒϊν £5γ Οβδοΐιίοΐιίε άετ Ρίιίΐοδορίιιβ 43, 1961, 215-^ 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ ΙΔΟΥ Φ. Κ. Τά επιγράμματα τοϋ Ματθαίου Δεβαρη, ΕΕΦΣΠΑ 1961- 

1962 387 -411 + πίν. 1 ί και αύτοτελως : Αθηναι 1962, 8«\ 32 ]. 

Ξυδη Θ. «Διαιωνίζων δμνος άνεμέλπετο [ τό κείμενον του Δανιήλ διά τους τΘεις 

παϊδας ως πηγή έμπνεύσεως εις τήν βυζαντινήν υμνογραφιαν 1, ΝΕ Λ«* , 

Πατρινε!η2Χ57Γ. Μιχαήλ Αποστόλη Προσφώνημα ανέκδοτον εϊς τόν Καρδινάλιον 

Βησσαρίωνα, Άθηνά ΞΕ', 1961, 129 - 137. 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. ΟΙ Ασκητικοί λόγοι άββά Ισαάκ τοϋ Σύρον μετενεχθεντες ε ς 

τήν Νεωτ. Ελληνικήν παρά τοΰ Καλλινίκου Παντοκρατορών, Αθηναι 1961, 

8°ν, ις'η-352. , » 
ΠΡΩΪΟΥ Α. Ελληνική μεταγραφή καί ερμηνεία Καθολικής Λειτουργίας, αρνασσο 

Δ\ 1962, 273 -279. ΜΓ. 
τ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. Ή Αναφορά τής Λειτουργίας του Αγιου Μάρκου, ΓΠ 

1960, 172- 176, 224-229, 307 -317. , , , , . ρΟΤΚ 
ΚΟΜΑΝΙΟΚ3 I. Νο163 οη ίΗο Ρδΐ^ηϊίο οοηίτονβΓδγ αηά τεΐαΐεά Ιοριοδ, ΟΟΙΚ 

IV, 1960- 1961, 186-205. 
ΡΩΜΑΝΟΥ του ΜΕΛΩΔΟΥ ΥΜΝΟΙ. Τόμος Δ'. Μέρος Β', ύμνοι ΜΑ' - ΜΘ , Αθηναι 

1959 - 1961, 8ον, ζ’+Ιδο - 560. „ , . . „ 
ΣΑΚΑΛΗ I. Ένα βλέμμα στήν ποίηση τοϋ Γρηγορίον τοϋ Ναζιανζηνου, Ακτίνες 

ΚΕ', 1962, 44 -49. , Α, , Α«~ 1€ϊβ1 
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ Θ. Χρυσοστόμου Ίωάννου οΐ περί Ίερωσυνης Λογοι, Αθηναι 1961, 

_ Μόσνου^Ίωάννου : Αποσπάσματα άπό τόν Λειμώνα, * Αθηναι 1961,__8ον, 140. 

ΣΤΑΜΟΥ Π Γ. Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου : Όμιλίαι περί τής ανατροφής των τέκνων, 

’Αθηναι 1962, δον, 120. *τ τ' ιραι « 10 
τ ΤΖΕΔΑΚΗ Θ. Β. Κασιανή, ή μεγάλη χής Εκκλησίας μελφδος, ΑΤ 1.1961, 8 -10, 

Τ 32 34 53 - 56, 94 - 96, 129 - 133, 154 - 155, 177 -178, 197 -198, 214 - 217 

ΙΑ', 1962, 14- 15,30-32, 48 -50, 88 -91, 153- 156, 175- 177, 195- 198, 

917 -220. <. , ιΠ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ Γ. I. Ό καρδινάλιος Βησσαρίων, εφ. « Η Καθημερινή», 1 

Σεπτεμ. 1960. _ ,, 
ΤριανΤαΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ κ. Δ. Ανέκδοτος περί όσυλίας έπιστολη τον Αρεθα πρ ς 

Λέοντα τόν Σοφόν, Πελοποννησιακά 5, 1961, 1- 20. 

ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΥ I. Π. Σύμμεικτα τοϋ Αγίου Νεοφύτου, Κνπρ.Σ ΚΕ , 1961, ΐΒδ- Μδ. 

- Γεωγραφικά καί Λαογραφικά τοϋ Άγιου Νεόφυτου, Κυπρ.Σ. ΚΤ , 1962, 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ ν. Β. Σύλλαβος Βυζαντινών Μελετών καί Κειμένων, Έν Άθήναις 1961, 

«ον ζ'+782. Γ , , , Τ »λ 
ΦοΥΝΤΟΥΛΗ I. Μ. Γεωργίου Αρχιεπισκόπου Μυτιλήνης λόγος τη αγιμ *«ι Μεγαλτι 

Παρασκευή κατά ιόν κώδικα 49 τής Μονής Καρακαλλου, Θεολογία ΛΒ , 

- πΙΓαΧθ^ίς6“δ Κωνσταντίνου Μ. Καλλινίκου ίπί των Ψαλμικών καί Πα- 

Βιβλιογραφία υ 

οοιμιακών αναγνωσμάτων, των παρ’ ήμΐν λειτουργικών εντύπων προς αμεμ- 

ΓχΓραν αυτών εκτύπωσή Εκκλησία ΛΗ', 1961, 69 - 73 , 90 - 93 [και αυ- 

- Οί Τοΰρκο’ι κα^τακτηχΙΤέν ταϊς άκολουθίαις τών Λεσβίων Αγίων, Λεσβιακό 

ΧΑΤΖΗΨΑΛΤΗΚ! Φιλολογικά! διορθώσεις εις τό Κυπριακόν Χρονικόν τοϋ Λεοντίου 

Μαχαιρά, Β^ζδηΗοη XXXI, 1961, 209 - 214. ^ ~ ; 

γ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έπ. Θαυμακοΰ. 'Ο Άγιος Γεώργιος εν τη μνο^^^ 202 -204 
ναις 1962, 12°ν, 96 + πίν. 1 [ = Έκκλησή ΛΘ , 1962, -162, 202 20 , 

251 - 253, 311 - 312, 362 - 364 , 401 - 404 , 428 - 432 , 459 - 462 ]. 

Γ' - ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Π. Σεριμπαχλής (Λαϊκή τραγωδία), Παρνασσός Γ' 1961, 412 - 414 

ί·*^ΚΓ<5ϊϊ: 
Νέο - ΚβΠέηϊουο, 8°ν, 300. , . „ , ~ 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Ε. Α. Μιά ιταλική πηγή τού Ψευδό - Δωροθέου για χην ιστορία των 

^Οθωμανών, Πελοποννησιακά 5, 1961, 46- 59. 

ΖΟΡΑ Γ Θ. Ό Ιίουλλολάγος (κατάχόν Αθηναϊκόν κώδικα 101), Αθηναι 196 , 

Σκουδαατήριον Βυξαντ. καί Νεοελλην. Φιλολογίας Πανεπ. Αθηνών, 8ον, 

30 +πίν. 2 [ = ΕΕΒΣ Λ', 1960, 150 - 167 ]. 
_ Μαρίνου Φαλιέρου < Ιστορία καί Όνειρον» (κατά τον Βατικανόν ελληνικόν 

κώδικα 1663), ' Αθηναι 1961, Σπουδαστήριον 1^ 

γίας Πανεπ. Αθηνών, 8-, 64 + πίν. 1 | = ΕΕΦΣΠΑ 1961 - 962, 168 206) 

_ Παλαιότεραι επιδράσεις τοΰ Δάντου Μ τήν Νεοελληνικήν λογοτεχνίαν, ΝΕ 

ΛΤ', 1962, 724- 726. , , . 
- Ή μετά τήν άλωσιν εκστρατεία Μωάμεθ τσϋ Β' κατά τής Πελοπόννησου (κατα 

τόν Βαρβερινόν Ελληνικόν Κώδικα 111 ), Πελ. Πρωτ. 1963 36 3 . 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗ Ν. Άγνωστος Ναξιακή παραλλαγή τής . "Ομορφης Βοσκοπουλας >, 

ΚΟΡΝΑΡΟυ" βΓτςΕΝΤΖΟΥ. 'ο’ -Ερωτόκριτος ( εισαγωγή Γ. Σεφέρη ) Εκδόσεις Γα¬ 

λαξία [ -Αθηναι 1962 ], 8°ν, 365 + πίν. 8. [ · *Η έκδοση αύτη ακολούθησε 

τίς ίως τώρα εκδόσεις τοΰ ε”ργου καί κυρίως την έκδοση του Στέφανου -αν- 

θουδίδου, ενοποιώντας τήν ορθογραφία του κείμενου»]. 

ΚΡΙΑΡΑ Ε ϋ6Γ ΓΟΠ13.Τ1 « ΙπιροΓίοδ υαθ Μαι^οη* » υπά ά63 «1 ρβ^ΠΙβΓΟΠ . 

αυείΐεπ άοβ *ΑοΙ> Τπνοΐΐβ, ΡιοΜβπιβ άοχ Νβυ§πο1η3ο1ΐ6 τ,Μεηϊητ 

III, ΒογΙϊπ 1960, 62 -92. 
ΚυορεΩΤΗ I Τοϋ Διγενή καί τοϋ Χάροντα, ΦΚ 1961, 41 -44. , 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤ. Π. Τό έπος τοΰ Διγενή καί τό τουρκικόν λαϊκόν μυθιστόρημα του 

Κιόρογλου, Ελληνικά 17, 1962, 252 - 261. λ^ΛΓΟ 
ΛΑΜΠΑΔΑΡ1ΔΟΥ Ν. -Ο Άγιος Γεώργιος καί ό θρύλος τής δρακοντοκτονιας, ΑΟΛΓΟ 

ΛαμτηΔη'τη. Δημοτικά^τραγούδια τοΰ Πόντου. Α' Τ* κείμενα. -Ανθολόγηση - Νεοελ- 

ληνική απόδοση, Άθήναι 1960, 8°ν, 205. 1958- 1960 
Ααμψιδη Ο. Μυθιστορηματική διήγησις περί της Θεοδώρας, ΝΑ 3, 1958 1960, 
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ΛΑΟΥΡΔΑ Β. Μεταβυζαντινόν δημώδες κείμενον περί τοΰ Αγίου Δημητρίου, ΓΠ 

ΜΓ', 1960, 378- 398. 

ΜαΡΑΘΕΥΤΗ Μ. I. Ή γένεσις καί ή έξέλιξις του Ελληνικοί) Μυθιστορήματος, ΦΚ 

1961, 81 -88. 

ΜαραΘευτη Φ. Σ. Ή συμβολή του Λεοντίου Μαχαιρά εις την Κυπριακήν ιστοριο¬ 

γραφίαν, ΦΚ 1961, 115-118. 

Μαςτροδημητρη Π. Δ. Νέα στοιχεία δημοτικότητος τοΰ Έρωτόκριτου: Έρωτό- 

κριτος καί Εύβοια, έφ. « *Η Καθημερινή *, 8 Ιουλίου 1962. 

ΜερτζϊΟΥ Κ. Δ. “Εργα καί ήμέραι τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου, Παρνασσός Δ', 1962, 

225-246. 

ΜίΝΩΤΟΥ Δ. Ή Χρυσομαλλοϋσα (Ζακυνθινή ομιλία), Παρνασσός Γ', 1961, 415-432. 

Οι Κ ΟΝΟ Μ ΙΔΟΥ Δ. Β. Τά άκριτικά φσματα έν Νάξφ, ΕΕΚΜ Β', 1962, 659-689. 

— Τό δημώδες φσμα * Όνειρο τής Παναγίας », ΕΛΑ ΙΓ' - ΙΔ', 1960 - 1961, 35 - 50. 

Παλλη Α. Α. 1*. Ιστορία Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος, βίος, πόλεμοι καί θάνατος 

αυτοϋ ή ή φυλλάδα τοΰ Μεγαλέξαντρου, Εκδόσεις Γαλαξία [ Άθήναι 1961 ). 

80ν, 215 + είκ. 8. 

ΠΛΩΡΙΤΗ Μ. « Έρωφίλη », έφ. « Ελευθερία » 25 Αύγ. 1961. 

ΣΟΛΟΜΟΥ Α. Ή < Έρωφίλη » τοΰ Χορτάτξη, έφ. « Ή Καθημερινή » 20 Αύγ. 1961. 

— Ή « Έρωφίλη » καί τό Κρητικό Θέατρο, έφ. « Ή Καθημερινή > 24 Αύγ. 1961. 

ΣΠΑΤΑΛΑ Γ„ Εισαγωγή στή μελέτη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Καινούρ¬ 

για Εποχή 6, Καλοκαίρι 1961, 177-202. 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Γ. Κ. Τό δημώδες φσμα « Τοΰ Κάστρου τής "Ωριάς ». Σχέσις αυτού 

πρός τήν άλωσιν τοΰ Άμορίου τω 838 υπό των Αράβων, ΕΛΑ ΙΓ' - ΙΔ', 

1960- 1961, 3-34. 

δργκίϋΑΚίδ Ο. Κ. Ζ\Υ6ΐ ΝειίβΠθοΙιϊδοΙιβ νο11ί35α§:εη ϋβετ ΑΙεχαπάετ <3βτ Θγοη- 

86υ, 3α£θ8ΐ3ν€η5ΐί:3, Α^ο,άεηιίΪΕ Ζη&ηοβίί ί ϋηυείηοβίί, 1962, 

443 - 450. 

ΤΣΟΛΑΚΗ Ευδ. Θ. Παρατηρήσεις στους πρώτους στίχους τής «Διηγήσεως Παιδιο- 

φράστου των τετραπόδων ζώων», Ελληνικά 17, 1962, 318-324. 

ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Α. Γ. Ερμηνευτικά καί διορθωτικά στο κείμενο τοΰ Διγενή Ακρίτα 

(χειρόγραφο ΟτοΠπΙοΓΓΗία ), Ελληνικά 17, 1962, 75-94. 

ΧΟΡΤΑΤΖΗ Γ. Έρωφίλη (προλεγόμενα Ά. Σο?*.ομοΰ), Εκδόσεις Γαλαξία ( Αθή¬ 

να ι 1961], 8°ν, 178. [«Ή έκδοση αύτή ακολούθησε βασικά τήν έκδοση τοΰ 

Κ. Ν. Σάθα, Κρητικόν Θέατρον ή Συλλογή ανεκδότων καί αγνώστων δρα¬ 

μάτων, έν Βενετία 1879, ενοποιώντας μόνο τήν ορθογραφία τοΰ κειμένου » ]. 

Χουρμουζιου Α. Βασιλεύς δ Ροδολΐνος, έφ. «Ή Καθημερινή», 13 Ιουλίου 1962, 

— Ό μύθος τοΰ Ροδολίνου, έφ. «Ή Καθημερινή», 14 Ιουλίου 1962. 

Δ' - ΓΛΩΣΣΑ 

ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ν. Π. Τό ιδίωμα τοΰ Λιβισιοϋ τής Λυκίας, Αθήνα 1961, Έκδ. Κέντρου 

Μικρασιατ. Σπουδών, δον, 125. 

Βαγιακακου Δ. Β. “Αβιος - άβιωτική - άβιωτίκιον, ’Αθήνα ΞΕ', 1961, 191- 200. 

— Δελτίον Αναλυτικής Γλωσσικής Βιβλιογραφίας 1960, * Αθήνα ΞΕ', 1961, 

331 -376. 

— Άρχαιοπινή τινα γλοισσικά έκ Κυκλάδων ( Τσημίσκι - τσημός - κημός ), ΕΕΚΜ 

Α', 1961, 593 -599. 
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ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ Δ. Β. Άρχαΐα καί Μεσαιωνικά τοπωνύμια έκ Μάνης, Πελ. Ε', 1961, 

161 -179. 

νΑΥΑΟΑΟοδ ϋ. Νογπ.3 άβ ί&πιίΐΐε ηβο^τεοδ άεπνμπί; άε ιποί:5. δί^ηίίί&ηΐ: άεδ £γ&- 

άε8, ΠΙτεδ εί οίίϊοβδ εεεΙεδί&δΗιιιιεδ, δίτιάία Οποιη&8ΐ.ίοα Μοημοεηδΐα 

IV, 1961, 753 -761. 

Βαλςα Μ. Ή γραφή των Ελληνικών μέ Λατινικά στοιχεία στο ΙΤ' καί ΙΖ’ αιώνα, 

Ήπ.Έστ. Γ, 1961, 167 - 168. 

Βαςιλα Η. Συμπληρώσεις καί έτυμολογικά στο ποιμενικό λεξιλόγιο τοΰ κ. Σ. Μου· 

σελίμη, Ήπ.Έστ. Γ, 1961, 233 -234. 

Βεϊκου - ΣΕΡΑΜΕΤΗ Κ. Επιβάτες ( Γλωσσάριο, τοποθεσίες καί τοπωνύμια), ΑΘΛΓΘ 

ΚΤ', 1961, 246-329. 

Γεωργακα Δ. I. Μορέας, Μοριάς ( τό Μεσαιωνικό καί νεώτερο δνομα της Πελοπόν¬ 

νησου, Πελ. Πρωτ. 1962, 99 -102. 

Καρατζα Σ. Κ. Δημοσάρι, εύβοϊκό τοπωνύμιο βυζαντινής καταγωγής, ΑΕΜ Η', 

1961, 113-121. 

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ Φ. Α. Τοπωνυμικά τής Όλυμπίας, Πελ.Πρωτ. 1962, 341 -346. 

— Τά τοπωνύμια τής Μεσσηνίας, Πελ.Πρωτ. 1963, 339 - 350. 

ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Γ. Ποιμενικά τής 1 Αλικαρνασσού, Μικρ.Χρ. Θ', 1961, 196-210. 

ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ Δ. Α. Ή σύμφυρσις είς τό Μεσσηνιακόν γλωσσικόν ιδίωμα, Πλάτων 

ΙΓ', 1961, 258-263. 

Κρητικού Π. Γ. Πατμιακά τοπωνύμια, Άθήναι 1961, 180 4* χάρτ. 1. 

ΚοΥΤΣΙΛΙΕΡΗ Α. Γ. Ή καταγωγή τοΰ Ταιναρίου ιδιώματος έκ τής φωνητικής τεκ- 

μηριουμένη, Πλάτων ΙΓ', 1961, 78- 107. 

Λαμψιδου Οδ. Ή καταγραφή των διαλεκτικών κειμένων τοΰ Πόντου, ΑΠ ΚΔ', 

1961,53 - 75. 

ΜΟΣΧΟΚΑΛΥΒΙΤΗ Γ. - Κεςιςογλου I. Τό γλωσσικόν Ιδίωμα τής ’Αξοΰ, Άθήναι 

1960, “Εκδ. Κέντρου Μικρασ. Σπουδών, 8°ν, 328 4- χάρτ. 2. 

Μουςελιμη Σ. Ποιμενικό λεξιλόγιο Σουλίου - Θεσπρωτίας, Ήπ. Έστ. Γ, 1961, 

39 - 47. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ Γ. Ε. Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής Κρήτης, Έν Άθήναις 1961, 

τόμος Γ' ( Γλωσσάριον Λ-Σ), 8°ν, 528. 

Παπαδοπουλου Ανθιμου Α. Ιστορικόν λεξικόν τής Ποντικής διαλέκτου, Έν’Αθή- 

ναις 1961, τόμ. Β', 8°ν, 559. 

Παπαδοπουλου Δ. Κ. (Σταυριωτη), Ποντιακά παραγωγα ουσιαστικά θηλυκά εις 

-εα, ΠΕ XII, 1961, 6141 -6143. 

Παπαρρηγοπουλου Π. Τοπωνυμικά των Καλαβρύτων, Πελ.Πρωτ. 1963 , 337 - 338. 

ΠαπαχαΡΑΛΛΜΠΟΥΣ Γ. Ερμηνευτικά, Κυπρ.Σ. ΚΤ', 1962, 33-39. 

ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ Α X. Προσθήκαι εις τινα τοΰ ποιμενικοϋ λεξιλογίου του Σπυρ. Μου- 

σελίμη, Ήπ.Έστ. Ι', 1961, 426 -431. 

Σαλαμαγκα Δ. Τούρκο - Περσο - Αραβικές λέξεις στο Γιαννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, 

Ήπ.Έστ. Γ, 1961, 526 -529, 647 -650, 824-827, 908-911, 1009-1010, 

1088- 1089, ΙΑ', 1962, 48 -50, 143 - 144, 244-245, 325-326, 424 -425, 

559 - 560 , 643 - 644. 

Σαλτςη I. Συμβολή στή χρονική τοποθέτηση τής Ποντιακής διαλέκτου, ΠΕ XII, 

1961, 6137 - 6140. 

Σολωμονιδη X. Σ. Σμυρναϊκό Γλωσσάριο, Αθήνα 1962, 8°ν, 148. 

Φραγκίσκου Ζ. Περί των ονομάτων τής νήσου Νάξου, ΕΕΚΜ Α', 1961, 479 - 483. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Έτος ΛΒ' 34 
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Ε' - ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Τ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Μελοης. ·Η επιείκεια των Πατέρων εν τα εξομολογήσει, "Ορθοδο¬ 

ξία ΛΤ', 1961, 12 -27, 132 - 141, 238 -248. 

ΐ ΤίΜΙΑΔΟΥ Α. "Επισκόπου Μελόης. Ό Τερχυλλιανός καί ή έξομολόγησις, ΓΠ ΜΔ', 

1961, 17 -22, 187 - 191, 257 -264. 

ϊ Γαβριήλ I Διονυςιατου ]. "Η Μοναχική ζωή κατά τούς αγίους Πατέρας, Άθή- 

ναι 1962, 8°ν, 160. 

ΌΕντδκιβ Β. Ε. Ιο&ηηβδ Κγρδπδδίοΐεδ (δίοίεΐιείοάεδ ΕΕΠιεδίδ Ιοη Τ5εο1ο§;ί- 

Ιίοη Εΐιεδβοπ), Θεολογία ΛΒ', 1961, 108- 124, 305-323, 437-454. 

ΕΡΑΣΤΟΥ Β. « Χορεύετω ή φύσις», "Ακτίνες ΚΔ', 1961, 134- 139. 

ΐ Ευγένιου ΜΗΤΡ. ΚΡΗΤΗΣ. Λόγος εις τήν εορτήν των Τριών "Ιεραρχών, ΑΤ Γ, 

1961, 24-26, 51 -52. 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. "Η Θεολογία χοΰ "Ιουστίνου, Φιλοσόφου καί Μάρτυρος καί αί σχέ¬ 

σεις αύτής πρός τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν, Άθήναι, 80ν, 168. 

Θεοκλήτου Διονυςιατου Μονάχου. Μοναχικός Βίος καί Πνευματικότης, ΓΠ 

ΜΓ', 1960, 19-30 (βλ. πανηγυρικόν τεΰχος ΓΠ, 221-232). 

ΚΑΡΜΙΡΗ I. Τό "Αγιον Πνεύμα έν χή Έκκλησίφ κατά τούς Τρεις Ίεράρχας, Εκκλη¬ 

σία ΛΗ', 1961, 435-438. 

— "Η "Εκκλησιολογία τών Τριών "Ιεραρχών, Άθήναι 1962, 8ον) 158. 

ΚΔΚΜίκΐδ ΤΙιε 33οοΙεδίο1ο£γ ο£ 15ε Τίιτεε ΗΐεΓ3.ΓεΗδ, ΟΟΤΚ. VI, 1960-1961, 

135 - 185. 

ΚΟΡΟΝΤΖΗ Π. Τό παιδαγωγικόν ήθος τών Τριών "Ιεραρχών, ΕΧΑ ΙΔ', 1961, 1-5, 

33-38. 

γ ΚΟΤΣΩΝΗ I. I. "Η ελευθερία καί ό καταναγκασμός εις τά προβλήματα τής δια- 

δόσεως τής πίστεως, ΓΠ ΜΓ', 1960, 191 - 201, 271 -279. 

Κυρατςου Δ. "Ορόσημα τοϋ ενιαυτού, ’Εν Εδέσση 1961, 12°ν, 116, 

Λουκακη Κ. Τό "Αγιον Βάπτισμα, ΑΤ Γ, 1961, 88-91, 114 - 116, 134- 137, 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ I. 2. Προλεγόμενα είς τήν περί ύπάρξεως θεωρίαν τών Τριών Ιεραρ¬ 

χών, ΕΧΑ ΙΔ', 1961, 97 - 102, 135-140, 161 - 167. 

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Κ. Δ. Χριστοκεντρική ποιμαντική έν τοϊς άσκητικοϊς τού Μεγάλου Βα¬ 

σιλείου, Θεολογία ΛΒ', 1961, 537 -581, ΛΓ', 1962, 54 -82 [καί αυτοτελώς: 

Άθήναι 1961, 142]. 

ΜΩΡΑΪΤΟΥ Δ. Ν. Χριστιανικός άνθριοπισμός καί Τεχνική, Παρνασσός Γ', 1961, 

183 - 192. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. Δογματολογία, Καρυαί "Αγίου "Ορους 1961, 272. 

γ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΜΗΤΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Άνακήρυξις "Αγίων έν τή Όρθοδόξφ 

Έκκλησίφ, ΓΠ ΜΓ', 1960, 359 -367. 

ΠαπαδΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ό "Αγιος Δημήτριος καί τό μοναχικόν ιδεώδες κατά τόν Ισί¬ 

δωρον Θεσσαλονίκης, ΓΠ ΜΕ', 1962, 312-319. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Γ. "Η προσευχή κατά τόν Ώριγένην, ΓΠ ΜΕ', 1962, 46-51, 

124 · 129. 

ΐ Παπακωςτα Σ. Ί*. "Η κατά Χριστόν άγαμία καί αί μοναστικαί αδελφότητες κατά 

τούς Πατέρας τής "Εκκλησίας, Άθήναι 19612, 198. 

Παςχου Π. Β. Νικοδήμου τού Αγιορείτου : Νέον Μαρτυρολόγιον, Άθήναι 1961, 

8ον( 304 + πίν. 1. 
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δΑνκΑΜίδ Π. Ζυτ δοζίοΐο^ίε <3εδ ΒγζαηΙίηίδο1ιεη ΜοηεΗΐιιιηδ, ΕβΜεη/ΚόΙη 
1962, 99. 

Σδρακα Ε. Δ. "Η κατά τού "Ισλάμ πολεμική τών Βυζαντινών Θεολόγων, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1961, 8°ν, 125. 

1" Σιμιγιατου Π. X. Ό μετά τήν γέννησιν καθαρμός τών γυναικών, ΓΠ ΜΕ', 1962, 

108-118.. 

— Ή συνεχής Θεία Κοινωνία κατά τήν Αγίαν Γραφήν καί τούς "Ιερούς Κανό¬ 

νας τής Αγίας ημών Εκκλησίας, "Ορθοδοξία ΛΤ', 1961, 388 - 399. 

ΣίΩΤΟΥ Μ. Α. Χριστιανισμός καί "Ανθρωπισμός, Παρνασσός Δ', 1962, 29 -54. 

ΣταΥΡΙΔΟΥ Β. Θ. Οί λαϊκοί έν τφ "Ορθοδόξφ κόσμφ, "Ορθοδοξία ΛΤ', 1961, 48 - 

61,142 - 156. 

Τρεμπελα Π. Ν. Ό χαρακτήρ τής Χριστιανικής Λατρείας, Θεολογία ΛΒ', 1961, 

369 - 388. 

—- Δογματική τής "Ορθοδόξου Καθολικής "Εκκλησίας, "Αθήναι 1961, τόμος Γ', 

8ον, η' 548. 

— Άρχαί καί χαρακτήρ τής Χριστιανικής Λατρείας, Άθήναι 1962, 8«ν, μ' +242. 

— Άμβροσιανός ή λειτουργικός τύπος τών Μεδιολάνων, Θεολογία ΛΓ', 1962, 

487 -502. 

Τςαρα Α. Ή διάκρισις κατά τούς νηπτικούς Πατέρας, ΓΠ ΜΕ', 1962, 320-334. 

ΐ Τςετςη Γ. Ή ένταξις τών "Αγίων είς τό "Εορτολόγιον τής "Εκκλησίας, "Ορθοδο¬ 

ξία ΛΤ', 1961, 157 - 173, 264 -281, 371-387. ΛΖ', 1962, 238 - 253, 407 - 420. 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ I. Ν. Ή φυσική μορφή τού Χριστού είς τήν Παράδοσιν τής Εκκλη¬ 

σίας, ΓΠ ΜΕ', 1962, 20-23, 85 -95. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Θαυμακου, Τό ελαιον έξ έπόψεως τελετουργικής, "Εκκλησία ΛΗ', 

1961, 15- 16, 29-31, 50-54. 

Τ' - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Α^ΕΧΑΝΒΚΐϋΕδ Κ. ϋόοΓ <1ίε Κι-αηΕΙιεΐΙεη άβδ ΚαίδεΓδ ΑΙεχίοδ I Κοηιηεηοδ, 

ΒΖ 55, 1962, 68-75. 

ΑναΠΛΙΩΤΗ Γ. Μεσαιωνικό Χρονικό τής Καλαμάτας, Πελ. Πρωτ. 1962, 289 -294. 

Αντονιαοι8 - ΒίΒίεοπ Η. Νο£ε 3πγ Ιεδ τεΐαΐΐοηδ δε Βγζ3ΐιεε ανεε νεηίδε, Θη- 

σαυρίσματα 1, 1962, 162- 178. 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Μυρτιλου Κ. "Ο Στενίμαχος. ("Ήτοι συνοπτική τής πόλεως Στενι- 

μάχου Ιστορία άπό τών παλαιών μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων), έκδ. Β' 

έπηυξημένη, Άθήναι, 8°ν, ις'+ 208 + πίν. 24. 

Βακαλοπουλου Α. Ε. "Ιστορία τού νέου "Ελληνισμού, Α' Αρχές και διαμόρφιοσή 

του, Θεσσαλονίκη 1961, 8°ν, 395 + πίν. 12 + χάρτ. 7. 

ΒΑΚΑΐ,ορυΐΛδ Α. Εεδ Ιϊπιΐίεδ <3ε Γειηρίτε ί>γζά.ηϊίη άεριιϊδ Ιο. ίϊη άη Χΐνε δίε- 

εΐε ίιΐδςιι’Α 53. εΐιαίε ( 1453 ), ΒΖ 55, 1962, 56-65. 

ΒΑΡΣΟΥ Γ. "Ιστορία τής Δυτικής Στερεάς "Ελλάδος. ( Αίτοιλίας - Ακαρνανίας καί 

Αμφιλοχίας). Άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρις "Επαναστάσεως 1821, 

Άθήναι, 8ον, 160 + χαρτ. 1. 

ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Θρυλικές μορφές της Μεσαιωνικής Εύβοιας. "Ο Ιππότης Λικάριος, 

Ήώς 5, 1962, τεϋχ. 54, 45-49. 

Βρανουςη Λ. I. Χρονικά τής Μεσαιωνικής καί Τουρκοκρατημένης "Ηπείρου, Ιωάν¬ 

νινα 1962, 8ον, η' + 221. 
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νκΥΟΝίδ 8ρ· 3ί. .ίοδηηίοίιΐδ Πιε Οτεεΐ (754-846 ) &ηά Πιε « 81ανδ > οί Βϊ1;1ιγ- 

ηία, Βγζ&ηϊιοη XXXI, 1961, 245 -248. 

ΓεωργϊΑΔΟΥ Κ. Π. Ιστορία τής Κύπρου, Λευκωσία - Βαρωσία 19606, 8°ν, 260. 

ΓΐΑΝΝΑΚΑΚΗ Γ. I. | Λεξιλόγιον των κυριωτέρων ονομάτων καί πραγμάτων τής Ιστο¬ 

ρίας τής Θράκης (1500 π.X.-1922 μ.Χ.), Θρ^κικά ΛΕ’, 1962, 206 -284. 

— Τό Παιδομάζωμα, Θρςικικά ΛΔ', 1961, 143 - 156. 

— Ή Θράκη ώς προμάχων τοΰ Βυζαντίου { Αί έπιδρομαί των βαρβάροιν 330- 

1453 μ.Χ. ), Θρρ,κικά ΛΕ', 1962, 1 -205. 

&Χ.ΥΕΑΤΖΙ - Αηκτρβιχ.βκ ΗέΕόΝΕ. Ε'αάϊπΐηΐδίΓαΗοη πιίΙίί&ίΓε άβ Ια ΟτέΙε Βγζαπ· 

Ηηε, Β^ζαπΗοη XXXI, 1961, 217 -228. 

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τ. Α. Τό Κρυφό Σχολειό, Παρνασσός Δ', 1962, 66-90. 

ΖΩΡΑ Γ. Θ. Μαρτυρίαι τινες περί τό παιδομάζωμα, Παρνασσός Δ', 1962, 217 - 223. 

— Ή 700ή επέτειος τής άνασυστάσεως τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, Παρνασ¬ 

σός Γ', 1961, 147 - 152. 

Καλογερα Κ. Ε. Τά χιλιόχρονα τής Κάτω Μονεμβασίας, *Ηώς 4, 1961, τεΰχ. 9, 

40-43. 

ΚΑΠΟΤΑ X. Ή Φραγκοκρατία τής Πελοπόννησου καί ή Βαρωνία τής Γριτσένης, 

Πελ. Πρωτ. 1963, 114. 

Κληριδη Ν. Έκλιπόντες συνοικισμοί καί ιστορικά γεγονότα [ περί του συνοικισμού 

Κουρκούσα ή Κουρκού), ΦΚ 1961, 156- 159. 

0ΟΝ8ΤΑΝΤΕΙ.Ο5 Ο. ΡΙιίΙ&ηΗπΌρΥ ίη Πιε Α^ε οί Ιηδΐίηίαη, ΟΟ'ΓΒ. VI, 1960- 1961, 

206 - 226. 

ΚΟΝΤΟΥ Κ. Ή κατάχτηση τής Μυτιλήνης από τούς Τούρκους, Λεσβιακά Δ', 1962, 

7 - 49 ( καί αυτοτελώς : Άθήναι 1962, 8ον, 48 ). 

ΚΟΡΔΑΤΟΥ Γ. Κ. Ιστορία τής Επαρχίας Βόλου καί Άγιας ( από τά αρχαία χρό¬ 

νια ώς τά σήμερα), Άθήναι 1960, 8°ν, 1044. 

ΚΟΥΚΟΥ Ε. Ή άπελευθέρωσις τής Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, Ακτίνες ΚΕ', 

1962,9 - 16. 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Π. Γ. Πάτμου καί Σμύρνης μικρά χρονικά, Μικρ. Χρ, Θ', 1961, 42 -52. 

| Ουρκιαν. Οτββίε νεπίατεδ ίπΐο Αίπεα, Άνάλεκτα 10, 1961, 145- 150 + 

πίν. 1. 

ΚΩΝΣΤΑ Π. Ε. Ή Ρωσσία ώς ναυτική δύναμις (820- 1960 μ.Χ.), Άθήναι 1960, 

8ον, 376. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ · ΤΡΙΦΥΛΙΟΥ Π. Τό Σιδερόκαστρο στήν Ιστορία ( 1210- 1960 ), 

Άθήναι 1961, 160. 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Στ. Π. Ιστορικά Σημειιόματα, Ελληνικά 17, 1962, 219-251. 

ΛαΜΨΙΔΟΥ Οδ. Απόψεις επί τοΰ κράτους των Μεγάλων Κομνηνών, ΑΠ ΚΔ', 1961, 

14-34. 

ΛίΝΑΡΔΟΥ Γ. *Η ιστορική εξέλιξη τής πόλεως Κερκύρας, Κερκ.Χρ. IX, 1962, 30- 47. 

ΛΟΓΙΑΔΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ Σ. 961 μ.Χ. Ό Νικηφόρος Φωκάς ελευθερώνει την Κρήτην, 

ΑΤ Ι', 1961, 141 -144. 

ΛΟΥΪΖΙΔΟΥ X. “Η άπελευθέρωσις του Χάνδακος ύπό τοΰ Νικηφόρου Φωκά, ΑΤ Ι', 

1961, 86-88. 

Μαςτροδημητρη Π. Δ. Αύτοκρατορικαί προσεγγίσεις εις την Εύβοιαν κατά την 

εποχήν τής συνόδου τής Φλωρεντίας, ΑΕΜ Θ', 1962, 168 -176. 

ΜΕΡΤΖΙΟΥ Κ. Δ. Αθηναίοι έμποροι έν Βενετία τό έτος 1592, Αθηναϊκά 19,1961, 5-8. 

ΠΑΣΧΑΛΗ Δ. Π. Κατάκτησις των Κυκλάδων ύπό των Τούρκων, ΕΕΚΜ Α', 1961, 

215 - 233. 
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Πλαςςαρα Β. Γραίτζας - Σαλμένικο, Πελ.Πρωτ. 1963, 299 -300. 

3οοι.ΐδ Ο. Ο. Τίιε Ο^ρδΐβδ ίη ίΗε Βγζ&ηίίηε ΕηιρίΓε ίη Πιε Β»11ί3ηδ ίη Πιε 

Εαίε Μίάάΐε Α§;ε3, Πηηιβ&Γίοη Οε+δ Ρ&ρετδ 15, 1961, 143-165. 

Σπυριδακη Κ. Ό χαρακτήρ τής Κυπριακής έπαναστάσεως του 1426 καί ό Λεόντιος 

Μαχαιράς, Πνευματική Κύπρος Α', 1961, 536- 538. 

ΣΤΑΜΟΥ Π. Ή ηρωική Κασσάνδρα άνά τούς αιώνας, Έν Άθήναις 1961, 190. 

ΤΑΡΣΟΥΛΗ Α. Τό Χλεμοΰτσι, Πελ. Πρωτ, 1962, 303-305. 

Φουςαρα Γ. I. Οί δυνάστες τής Εύβοιας στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας, ΑΕΜ Θ', 

1962, 130- 151. 

ΟηακΑΝίδ Ρ. Τίιε Απηεηίαηδ ίη Πιε Β^ζ&ηίίηε Εηιρη-β, Βγζ3.η1ίηοδΐ3.νίεα XXII, 

1961, 196-240. 

Χατζηγεωργιου Θ. Τό Δεσποτάτον τής Ηπείρου (1204 -1448 μ.Χ.). Εθνικός πρό¬ 

μαχος κατά τής Λατινοκρατίας καί τοΰ Σλαυϊσμου, Άθήναι 1962, 8°ν, -144. 

Ζ' - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αλέξανδρου Λαυριωτου. Άγιον Όρος Άθως (Χιλιετηρίς άπό τής πρώτης Άγιο- 

ρειτικής Ιεραποστολής), Κρ.Χρ. ΙΔ', 452-456. 

ή Αλεξίου I. Γ. «Αστέρες πολύφωτοι» ( Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος), 

Άθήναι 1961, 16«ν, 207 + πίν. 2. 

— Ό φλογερός μαχητής (Ιωάννης Χρυσόστομος), Άθήναι 1961, 16°ν, 243 + 

πίν. 1 + χάρτ. 1. 

Ανδρουτςοπουλου Μ. - Αθαναςιαδου Κ. Ιγνάτιος ό Θεοφόρος καί αί αιρέσεις 

τής εποχής του, Άθήναι 1961, 39. 

Τ Ατεςη Β. Γ. πρ. Λήμνου. Ή περί τοΰ Άγιου “Ορους Άθω ιστορική αλήθεια, 

ΑΕΚΔ ΙΤ', 1961, 125-136. 

— Ιστορία τής Εκκλησίας τής Σκύρου, Άθήναι 1961, 8°^ XI + 376. 

— Τό Άγιον Όρος διά μέσου των αιώνων, ΑΕΚΔ ΙΖ', 1962, 4 - 16, 103 - 114, 

145 - 158. 

Βαμβακου Σ. Κ. Ό “Αγιος Απόστολος ό Νέος, Άθήναι 1960, 16°^, 16. 

| Βασιλοπούλου X. Δ. Κοσμάς Αίτωλός, ό Έλλην “Ιεραπόστολος, Άθήναι, 

1961, 190. 

Βεη Ν. Α. ΐ Λουκάς - Γ' [ Άρχιερεύς ΙΤ' αϊώνος], ΝΕ ΛΤ', 1962, 940. 

— Λουκάς - Β' {Ιερομόναχος τοΰ 11<>υ αϊώνος ], ΝΕ ΛΤ', 1962, 838. 

Τ ΒίΤΑΛΗ Φ. Α. Ό Ήπειρώτης Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Νικόλαος ό Ε', *Ηπ. 

Έστ. ΙΑ', 1962, 298 - 302. 

— 'Ιεράρχαι Αθηνών έξ Ηπείρου όρμώμενοι, Εκκλησία ΛΘ', 1962, 121 -123, 

144 -146, 172 - 173, 233 - 235, 258 - 260, 273 - 275. 

—■ Κυκλαδϊται Οικουμενικοί Πατριάρχαι άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως καί έξης, Εκκλησία ΛΗ', 1961, 284-287, 315 -318, 337 -340, 379- 

382, 351 - 353, 425-427, 445-448. 

Γεράσιμου Μικραγιαννανιτου μονάχου. Βίος τής όσίας μητρός ήμών Μεθο- 

δίας τής εν Κιμιύλφ τή νήσφ άσκησάσης, Έν Άθήναις 1962, 80ν, 24. 

Γερομιχαλου Α. Ή ιστορία τής Εκκλησίας τής Θεσσαλονίκης, ΓΠ ΜΔ', 1961, 

79 -91, 134- 145, 192 -209, 295-309. 

Γκατςοπουλου Σ. Μ. Ματθαίος Μητροπολίτης Μυρέων (έκ Πωγωνιανής 154.. - 

1624 ), Ήπ.Έστ. Ι', 1961, 99 - 109, 199 -205, 316-322, 413 -418, 491 - 
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498, 604 - 610, 812 - 816, 892 - 900, 981 · 988, 1061 -1071, ΙΑ\ 1962, 22 - 27, 

113- 117,231 - 237. 
Ί* ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Τρικκης ΚΑΙ Σταγων. Μοναστήρι Σταγιάδων, Άθήναι 1962, 35. 

— Μοναστήρι Βυτούμα, Άθήναι 1962, 35. 

·{· Ελευθεριαδου Ε. Ε. Ό όσιος Ιάκωβος ό Νισίβεως ό θαυματουργός, ό επονο¬ 

μαζόμενος σοφός, Εκκλησία ΛΗ', 1961, 240 -243. 

— "Αγιος Νικόλαος Μύρων, ό θαυματουργός, Εκκλησία ΛΗ', 1961, 438 - 441, 

ΛΘ', 1962, 21-23. 

— Παφνούτιος ό Όμολογητής, Εκκλησία ΛΘ', 1962, 124 -129- 
— Οΐ Κορυφαίοι Πρόμαχοι τοϋ Συμβόλου τής Νίκαιας, Έν Άθήναις 1962, 149. 

Τηεοοοκοπ Α· Όαδ Μδηεΐιΐηηι άετ ΟτΗιοοΙοχεη ΟδΗείιχΙιε, « Βίε ΚϊγοΙιθπ θετ 
\ν€ΐί» I, 1960, 70- 91. 

0ΕΟΧΑΡΗ Μ. Σ. Το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον μετά τήν Άλωσιν, έφ. « Ή Καθη¬ 

μερινή », 9 Νοεμβρίου 1962. 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. Δύο μεγάλοι "Αγιοι, Πελ.Πρωτ. 1962, 119-122. 

ή* ΚΟΓΡΩΝΗ Α. Νικόδημος ό Αγιορείτης ό Κυκλαδίτης "Αγιος, ’Αθήναι 1962, 27. 

ΚΥΡΡΗ Κ. Π. Ό Κύπριος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Υάκινθος ( 1345 - 1346) 

και ό ρόλος του είς τον άντιπαλαμιτικόν αγώνα, Κυπρ.Σ. ΚΕ', 1961, 89 - 122. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Τ. Α. « Κύριλλος Ιερομόναχος έκ Παλαιών Πατρών*, Πελ. 
Πρωτ. 1962, 315-316. 

Ί* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ειρηνουπολεως. Ή Μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγγά¬ 

νων, "Ορθοδοξία ΛΤ', 1961, 45-47. 

ΛΟΥΚΑΚΗ Κ. Δύο οσιοι έν Κρήτη (Αθανάσιος ό Αθωνίτης καί Νίκων ό Μετα¬ 

νοείτε), ΑΤΤ, 1961, 156- 158, 175- 176. 

Μανουςακα Μ. I. Ή πρώτη άδεια ( 1455) τής βενετικής Γερουσίας για τό ναό τών 
Ελλήνων τής Βενετίας καί ό καρδινάλιος Ισίδωρος, Θησαυρίσματα 1, 1962, 

109-118. 
— Βενετικά έγγραφα άναφερόμενα εις τήν Εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Κρή¬ 

της τού 14ου - 16ου αίώνος. ( Πρωτοπαπάδες καί πρωτοψάλται Χάνδακος ), 
ΔΙΕΕ ΙΕ', 1961, 149-233. 

ΜΟΣΧΟΝΑ Θ. Δ. Κριτοπούλεια, Άνάλεκτα 11, 1962, 3-28+πίν. 1. 

Α Μονκ ορ τηε Ηοευ Μοπνταιν. ΤΒε αοίδ οί Πιε ΝεοιηΕΐ+ρΓδ : I. 81. Οεοι-βε 
Πιε δει+ ( 1515) ( μτφρ. είς τήν Αγγλικήν εκ τού Νέου Μαρτυρολογίου], 

ΘΟΤΚ VI, 1960- 1961, 227 -246. 

ΜΠΑΛΑΝΟΥ Δ. Οί πατέρες καί συγγραφείς τής αρχαίας Εκκλησίας, Έκδοσις Άπο¬ 

στολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής “Ελλάδος, Άθήναι 19612, 153. 

Μπεττη Σ. Περί τής έν Ήπείρφ μονής Παλιουρής, Ήπ.Έστ. ΙΑ', 1962, 1 - 15, 

103 - 105. 
γ ΜΠΙΛΑΛΗ Σ. σ. ό πρωταθλητής τοϋ Κολοσσαίου ( Ιγνάτιος ό Θεοφόρος), Άθή¬ 

ναι 1960, 16°ν, 191 + πίν. 1. 

ΝίΚΟΛΑϊΔΟΥ Β. Θ. Ή προσωπικότης τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, ΓΠ ΜΕ', 1962, 30- 

38,96-107,172 - 182,243-255. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ. Γ. "Αγιος Δονάτος, επίσκοπος Εύροίας τής Παλαιάς Ηπείρου, 
Άθήναι 1962, 48. 

Παπαδοπουλου Α. Άχόλιος ή Άσχόλιος Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ΓΠ ΜΔ', 1961, 

145 - 155. 
Παπακωςτα Ν. Μ. Ή “Ιερά Μονή Μελισσουργών « Είσόδια τής Θεοτόκου», Ήπ. 

Έστ.Ι',1961, 387 -393. 
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Παςχαλη Δ. Π. Σταυρουπόλειος Κωνστάντιος Μπληζιώτης, ΑΧ 10, 1961, 173- 191. 

— Μοναστηριολογία τής νήσου "Ανδρου (Μονή τής Ζωαδόχου Πηγής ή Αγίας), 

ΑΧ 10, 1961, 11 - 172. 

ΒΑνκΑΜίδ Β. Βίε ΚίτείιεηροΙΐίίΐΣ Καίδετ Εβοηδ III, δΐϊάοδί - ΚοΓδεΙηιη^εη 
1961, σσ. 1-22 (ανατύπου). 

διοτΕδ Μ. ΟοηδίΕηΠηε Οϊ^οηοκιοδ οί Πιε Ηοιίδε οί Οϋίοηοίηοδ Εηά Πιε ορε- 

γεΗοπ οί Πιε Βπίϊδίι Βίδΐε δοείεΐ^ ίη Οτεεεε ( 1780- 1857), ΟΟΤΚ. VI, 

1960- 1961,7 -55. 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ Κ. Ή Κυπριακή Εκκλησία καί ή άναστήλωσις τών εικόνων, Κυπρ.Σ. 

ΚΕ', 1961, 81- 88. · · 
ΤΑΧΙΑΟΥ Α. *Η κατά τον ΙΒ' αιώνα γενομένη απόπειρα διασπάσεως τής διοι¬ 

κητικής ένότητος τής Ρωσικής Εκκλησίας, ΓΠ ΜΓ', 1960, 176-185, 

248 -256. 

Τωμαδακη Ν. Β. Οί τίτλοι Επίσκοπος, Αρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τής Εκκλη¬ 

σίας Κρήτης, ΑΤ ΙΑ', 1962, 205 -209. 

γ Φιλιππαιου Θ. Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Έπισκοπαί καί Επίσκοποι (1833 - 

1960), Θεολογία ΛΒ', 1961, 73-90. 
ΦυΤΡΑΚΗ Α. I. Ό μοναχικός βίος έν τή "Ορθοδόξφ Έκκλησίφ, ΓΠ ΜΓ’, 1960, 

280 - 295 ( βλ. πανηγυρικόν τεϋχος ΓΠ, 273 - 288 ). 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Β. Ή πνευματική ακτινοβολία τής μονής Φιλοσόφου, ΕΧΑ 
ΙΕ', 1962, 70-72. 

ΧίΟΝίΔΗ Γ. X. Σύντομος ιστορία τοϋ Χριστιανισμού στην περιοχή τής Βέροιας. (I. 

Επίσκοποι καί μητροπολίτες. II. "Αγιοι καί ξακουστοί κληρικοί. III. Μο¬ 

ναστήρια. IV. Εκκλησίες), Βέροια 1961, 69. 

Χατζή Δ. Γ. Τό κείμενο τής ομολογίας τοϋ Μεθοδίου Ανθρακίτη, "Ελληνικά 17, 

1962, 296 -306. 

Χατζηψαλτη Κ. Ποιον τό ακριβές έτος τής άνευρέσεως καί τής ανακομιδής τών 
λειψάνων τοϋ αγίου Νεοφύτου τοϋ Εγκλείστου, Κυπρ.Σ. ΚΤ', 1962, 11 - 17. 

— "Εγγραφον τοϋ Αρχιεπισκόπου Κύπρου Τιμοθέου σχετικόν προς τήν μονήν 
τών "Ηλιακών, Κυπρ.Σ. ΚΤ', 1962, 139- 143. 

Ηαοιιρ5Αι.τι3 Ο. ϋπ ατεΐιενεςιιιε ίπεοηπιι άε Οδγρτε : Ρΐιίίοχέποδ ( νΐε δΐέοΐβ), 

Βγζ&ηίίοη XXXI, 1961, 215-216. 

ΧΡΗΣΤΟΥ Π. Ό Γρηγόριος ό Παλαμάς, ΓΠ ΜΓ', 1960, 3- 19 ( βλ. πανηγυρικόν 
τεϋχος ΓΠ, 255 - 271 ). 

I ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Θαυμακου. "Ο Άγιος Γρηγόριος, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 
ό Παλαμάς, "Εκκλησία ΛΗ', 1961, 394 -397. 

ΨΥΧΟΓΙΟΥ Ν. Δ. Ή "Ωλενα, Ήλειακά, τεΰχ. ΙΘ', 1960, 566 -569, τεΰχ. Κ', 1960, 

603 - 607 + πίν. 1, τεΰχ. ΚΑ', 1961 - 1962, 645 - 653. 

Η' - ΤΕΧΝΗ 

Βαςιλειαδη Δ. Β. Τό Αχειροποίητο Σύμπλεγμα τής Παραπορτιανής Μύκονου, Αθήνα 

1961, 52. 
— Μία παληά θαλασσινή πολιτεία. Ή « Χώρα» τής "Ανδρου (αρχιτεκτονικά ση¬ 

μειώματα ), "Αρχιτεκτονική Ε', 1961, τεύχ. 30, (12] (σελίδες ανατύπου). 

■—· Αί έπιπεδόστεγοι μεταβυζαντινοί βασιλικοί τών Κυκλάδων, Θεολογία ΛΓ', 

1962, 102 - 125, 291-301. 
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Βαςιλειαδη Δ. Β. ΑΙ έπιπεδόστεγοι μεταβυζαντινοί Βασιλικοί των Κυκλάδων, ΕΕΚΜ 

Β', 1962, 319 - 658. 

— Γύρω από τις δίκλιτες μεταβυζαντινές Βασιλικές των Κυκλάδων, Τ.Χρ. XXXIX, 

1962, 10 (σελίδες ανατύπου ). 

— Βυζαντινά μνημεία τής “Ανδρου. “Ο ναός τοΰ Αγίου Νικολάου Κορθίου, 

Ά.Έφ. 1960 [ 1962 ], 17*37. 

— Μονόκλιτες Βασιλικές μέ δύο κόγχες ίεροΰ, Ζυγός, 1962, τεΰχ. 78, 7 ( σελίδες 

ανατύπου). 

Βασιλείου Π. I. Ή εκκλησία Αγία Τριάδα τοΰ Καρπενησιού, Άθήναι, 8°ν, 136. 

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. Λ. Αί τοιχογραφίαι τοΰ “Αγίου Αντωνίου Ανάφης, ΔΧΑΕ Β', 

1960- 1961, 183- 194 + πίν. 4. 

Τ* ΓίΑΛΟΥΡΗ X. Β. *Η μουσική τής “Ορθοδοξίας, “Αθήναι 1962, 22. 

Γκητακου Μ. X. *0 εν τφ ψρουρίφ τής Νέας Έπιδαύρου ναός του αγίου Ίιοάν- 

νου τοΰ Θεολόγου, Πελ.Πρωτ. 1962, 347 -349. 

ΔεληγιαΝΝΗ Ε. “Η “Αποκαθήλωση καί ό θρήνος τοΰ Νερέζ, Έστιάς, τεΰχ. 7, 1962, 

18 - 20. 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. X. Ή μουσική εις τήν * Ορθόδοξον Λατρείαν, έν Άθήναις 

1961, 38. 

ΔοΥΚΑ Σ. Γιαννούλης Ίωάννου Χαλεπάς. Α' Κατάλογος έργων. Β’ 17 έγγραφα, 

ΕΕΚΜ Β', 1962, 91 - 152. 

Δρανδακη Ν. Β. Εικονογραφία τοΰ οσίου Νίκωνος, Πελ. Ε', 1962, 306-319 + 

πίν. 10. 

— Ό Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής θεωρούμενος εξ εικόνων του σφζομένων 

κυρίως έν Βενετία, Έν Άθήναις 1962, 80ν, η' + 182 + πίν. 70. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διακοςμητικα Θέματα. Κυκλαδικά-· Κρητομινωϊκά - Γεωμετρικά - 

Κλασσικά - Ελληνιστικά - Νομίσματα - Βυζαντινά - Λαϊκά (“Εθνικός “Οργα¬ 

νισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας, άριθ. 3), Άθήναι, 8°ν, 99. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α. Γ. Τά έν τφ Πηλίφ δρει παλαιά καί σύγχρονα χριστιανικά 

μνημεία, Έν Άλεξανδρείρ 1960, 8°ν, 233. 

Θεοτοκα Γ. Ή Νέα Μονή τής Χίου, έφ. « Τό Βήμα > 20 Ίανουαρ. 1963. 

Θεοχαρη Μ. Σ. Παναγία ή Άρτωκοστά, 1,3. Βε&Ια ν6Γ£ΐιΐ6 άεΐΐε Οταζίε, Ά.Έφ. 

1953 - 1954 Γ' [ 1961 ], 232 - 252 + πίν. XI. 

— Περί τήν χρονολόγησιν τής είκόνος Παναγίας τής Μεσοπαντιτίσσης, ΠΑΑ 36, 

1961, 270-282 + πίν. III. 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Γ. I. Οί Τζαμπλάκωνες. Συμβολή είς τήν βυζαντινήν μακεδονικήν προ¬ 

σωπογραφίαν τοΰ ΙΔ' αίώνος, Μακεδονικά Ε', 1961 -1963, 125 -183. 

ΟΑΐ,ΑνΑΚίδ Ο. Ρ. ΤΗε ΓερΓΟδεηίαΗοη οί ίΗε νϊΓβίη αηά ΟΗϊΙά οη α « Τΐιοίτοδ » 

οη δεαίδ οί ίΗε Οοηδί&ηίίηοροΐίΐαη Ρ&ΐη&ΓοΙίδ, ΔΧΑΕ Β', 1960 - 1961, 

153-181 + πίν. 8. 

ΚΑΛΟΚΥΡΗ Κ. Έρευναι χριστιανικών μνημείων είς τάς νήσους Νάξον, Αμοργόν καί 

Λέσβον, Έν Άθήναις 1960, 40 + πίν. ις'. 

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. Ή απελπισία τοΰ θανάτου είς τήν θρησκευτικήν ζωγραφικήν τής 

Δύσεως καί ή είρηνόχυτος καί πλήρης έλπίδος ορθόδοξος εικονογραφία, 

“Εκκλησία ΛΗ', 1961, 288 - 293. 

1* ΚΟΡΝΑΡΟΥ Σ. Ό Βυζαντινός Ναός τής Παναγίας Σερίφου, ΕΕΚΜ Α', 1961, 

484 - 486. 

ΚοΥΜΑΝΟΥΔΗ I. Ν. *0 ναός τής Παναγίας παρά τό χωρίον Σταμάτα τής Αττικής, 

Αρχιτεκτονική Δ', 1960, Ν° 19, 64-66. 
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ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ I. Ν. 'Η “Αρχιτεκτονική τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Ίωάννου τής Μπάλας, 

ΝΑ Γ', 1958 - 1960, 115 -128 + πίν. IX. 

— 'Ο γραπτός διάκοσμος τοΰ ναοΰ τής Παναγίας παρά τήν Σταμάταν “Αττικής, 

ΝΑ Γ', 1958 - 1960, 109 - 114 + πίν. 11. 

— Άγιος Αθανάσιος Κιούρκων, Τ.Χρ. XXXIX, 1962, τεΰχ. 3, 142 - 150. 

Κωνςταντινιδη Δ. Η. 'Ο δίκλιτος ναΐσκος τής Άγ. Παρασκευής - Άγ. Παντελεή- 

μονος, Ζυγός 71, 1961, 28 -35. 

— Ό δίκλιτος ναός τοΰ Άγ. Ίωάννου τοΰ χωρίου Μένητες “Άνδρου, Θεολογία 

ΛΓ', 1962, 126 -143. 

Κωνςταντινιδη Ν. Α. 'Η ξυλόστεγη Βασιλική των είσοδίων τής Θεοτόκου Δράμας, 

Θεσσαλονίκη 1961, 8ον, 16. 

Λαζαριδη Π. Ή Επισκοπή τοΰ Δαμαλά, ΔΧΔΕ Β', 1960- 1961, 195 -227 + πίν. 8. 

Λαςςιθιωτακη Κ. Ε. (μετάφρασις, πρόλογος, σημειώσεις). Οίιΐδερρε Οετοΐα : Το- 

πογραφικός κατάλογος των τοιχογραφημένων εκκλησιών τής Κρήτης, Ηρά¬ 

κλειον 1961, 8ον, 158. 

— Δύο εκκλησίες στο Νομό Χανίων, ΔΧΑΕ Β', 1960 - 1961, 9-56 + πίν. 22. 

Μαραβα - Χατζηνικολαου Α. Εύλογία τοΰ Αγίου Μάμα, ΑΕΚΔ Β', 1960-1961, 

131 - 137 + πίν. 1. 

ΜουτζουΡΗ I. Μεσαιωνικά κάστρα τής Λέσβου, Λεσβιακά Δ', 1962, 50-68. 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Κ. Τό άσκηταριό τής σπηλιάς τοΰ Νταβέλη [ άσκηταριό Άγ. 

Σπυρίδωνος, ναός Άγ. Νικολάου], Ζυγός 50, 1960, 34 -42. 

— “Η Παληαχώρα τής ΑΙγίνης (Ιστορική καί μορφολογική έξέτασις των μνη¬ 

μείων της ), Άθήναι 1962, 8ον, λβ' + 296 + πίν. Είν + χάρτ. 1. 

— Ό Ταξιάρχης των Καλυβιών παρά τήν Κάρυστον (τεκτονική καί μορφολογική 

άνάλυσις ), ΑΕΜ Η', 1961, 204-248. 

— Πίνακες κεραμοπλαστικών διακοσμήσεων (Α' των ναών τής Θεσσαλονίκης), 

Τ.Χρ. XXXIX, 1962, τεΰχ. 1, 1-26. 

Μπουρα X. Μία βυζαντινή βασιλική έν Χίφ, ΝΑ Γ', 1958 - 1960, 129 - 144 + πίν. IV. 

— Ή αρχιτεκτονική τοΰ ναοΰ τής Επισκοπής Σκύρου, ΔΧΑΕ Β', 1960- 1961, 

57 - 76 + πίν. 8. 

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Αί τοιχογραφίαι των “Αγίων Τεσσαράκοντα είς τήν Αχειροποίη¬ 

τον τής Θεσσαλονίκης, Ά.Έφ. 1957 [1961], 6 - 30 + πίν. 4. 

— 'Η παλαιολόγειος παράδοσις είς τήν μετά τήν άλωσιν ζωγραφικήν, ΔΧΑΕ Β', 

1960- 1961, 77 - 100 + πίν. 12- 

— Τό ίστορημένον εύαγγέλιον τοΰ “Ελληνικού “Ινστιτούτου Βενετίας, Θησαυρί- 

σματα 1, 1962, 63 - 88 + πίν. ΙΓ'. 

Ορλανδου Α. Κ. Οί Μεταβυζαντινοί Ναοί τής Πάρου (ή αρχιτεκτονική - ή γλυπτική 

διακόσμησις - αί κτητορικαί έπιγραφαί), ΑΒΜΕ Θ', 1961, 113-223. 

— “Ο έν Εύρυτανίφ βυζαντινός ναός τής “Επισκοπής, ΑΒΜΕ Θ', 1961, 3 -20. 

— Ό έν Ακαρνανία βυζαντινός ναός τής Παλαιοκατούνας, ΑΒΜΕ Θ', 1961, 

21. - 42- 

— Ή παρά τό Ζαπάντι βασιλική τής Μεγάλης Χώρας, ΑΒΜΕ Θ', 1961, 43 -53. 

— Τό Φρούριον τοΰ Άγγελοκάστρου, ΑΒΜΕ Θ', 1961, 54-73. 

— 'Η έν Αίτωλίςι μονή τής Μυρτιάς, ΑΒΜΕ Θ', 1961, 74-112 +πίν. 14. 

Ορλανδου Α. - Θεοχαρη Μ. Αί επί τής Πίνδου Ίεραί Μοναί Βράχας καί Ρεντί- 

νης, Ά.Έφ. 1958 [1961], παραρτ. 1 -11 + πίν. Η'. 

Τ ΠαϊΣΙΟΥ Γ. “Αγιογραφία καί Άγιογράφοι Χιονιάδων, Ήπ.Έστ. Γ, 1961, 80- 

87, 177 - 185, 265-272, 369 -372, 397 -402, 515 -520, 595-603, 800- 807, 
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994- 1001, ΙΑ', 1962, 126- 133, 223- 230, 312 -319, 413 -417, 543 -552, 

621 - 634. 

Παλλα Δ. Γ. Ανάγλυφος στήλη τοϋ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, *Α.*Εφ. 1953- 

1954 Γ ( 1961 ], 267 -299. 

ΠαΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. Γ. Ή Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική1 τά προσόντα της, 

Άθήναι 1962, Ι6°ν, 20. 

ΠαρΑΣΚΕΥΑίΔΗ Σ. Γ. *0 Ταξιάρχης τοΰ Μανταμάδου, Λεσβιακά Δ', 1962, 91 - 101 + 

πίν. 1, 

Πελεκανιδου Σ. Ή έξω των τειχών παλαιοχριστιανική βασιλική των Φιλίππων, 

’Α.Έφ. 1955 [ 1961], 114-179. 

— Ή καλλιτεχνική φυσιογνωμία τής Θεσσαλονίκης στη Βυζαντινή εποχή, ΝΕ 

ΛΤ', 1962, Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη, 1734 - 1738. 

— Βυζαντινόν βημόθυρον εξ Αγίου "Ορους, Ά.Έφ. 1957 [1961], 50-67 + 

πίν. 5. 

— "Ερευναι έν "Ανω Μακεδονίφ, Μακεδονικά Ε', 1961 - 1963, 363 - 414 + πίν. 36. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. Γ. Τό Μακεδονικό ζήτημα στή Βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα 
[1962], 8°ν( 50 + πίν. 4 + είκ. 64β. 

— Ή αισθητική επανάσταση τοϋ Βυζαντίου, Ν.Μορ. Α', 1962, τεϋχ. 2, 18-24. 

— Ή χρονολογία τής Νέας Μονής Χίου, Ν.Μορ. Α', 1962, τεΰχ. 3, 12-16. 

— Άσώματος* μιά βυζαντινή εκκλησία στις Άρχάνες τής Κρήτης, Ν.Μορ. Α', 

1962, τεΰχ. 4, 33 -37. 

— Ό "Αγιος Νικόλαος τοϋ Μετσόβου, Ν.Μορ. Α', 1962, τεΰχ. 5, 14-20. 

ΡουτοΓΙΑΝΝΗ Π. Γ. Ή Όδηγήτρια Λευκάδος, Ζυγός 55, 1960, 27 -37. 

ΡΟΥΝΗ Μ. Θ. « Βουνοί γλυκασμόν σταλαξάτωσαν ». Ό πνευματικός θρίαμβος τής 

■Ορθόδοξης αγιογραφίας. Ήώς 4, 1961, τεϋχ. 11/12, 71-75. 

ΣίΩΤΟΥ Μ. Α. Τά έξωκκλήσια τής νήσου Τήνου, έν Άθήναις 1961, 43. 

ΣΠΑΤΑΛΑ Γ. *Η Μελική Βυζαντινή Ποίηση καί ή Ανθολογία τοΰ Άθ. Καπετάνου, 

Άθήναι 1960, 8ον, 28. 

Σταμιρη Γ. Α. Ή επιγραφή τοϋ παλαιοτέρου ναοΰ τοϋ αγίου Γεωργίου Στεμνίτσης, 

Πελ.Πρωτ. 1962, 215 -218, 

— Περί δυο χριστιανικών επιγραφών έκ Σμύρνης, Μικρ.Χρ. Θ', 1961, 128- 129. 

Στρατακη Ν. Ή μονή « Τοπλοΰ », Κρ.Πρ. 1962, 93 - 98. 

8τγυΑΝου Α. & ]■ ϋοηοΓδ αηά άεάίε&ίοΓΥ ίηδοπρίίοηδ, δΐιρρίίεειηίδ 3.ηά δπρ- 

ρΗοαϋοηβ ΐη ί+ε ρΕίηίεά εΒητεΙιεδ οί Ογρπΐδ, ,ΙΟΒΟ IX, 1960, 97 - 

128 + είκ. 14. 

— δοπιε ρτοΒΙβαΐδ οοηεει-ηϊη£ Πιε « Εη&ΐεΐδίτε » οί δΐ. Νεορίιγί:υδ αηά ίίδ 

τνμΐΐ - ρ&ίηίίπβδ, Κυπρ.Σ, Κί', 1962, 129 - 135. 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α. Είκών εθίμων τής Μονής Σινά καί Ιστορικών σκηνών τής ερήμου, 

ΔΧΑΕ Β', 1960 -1961, 1 - 7 + πίν. 4. 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. Γ. Τό καθολικόν τής Μονής Πετράκη Αθηνών, ΔΧΑΕ Β', 1960- 

1961, 101 - 129 + πίν. 4. 

— Τοιχογραφία τής Θυσίας τοΰ Αβραάμ τοΰ Καθολικοΰ τής Μονής Σινά, Ά.Έφ. 

1953 - 1954 Γ' [ 1961 ], 45 - 48 + πίν. 1. 

Τωμαδακη Ν. Β. Βυζαντινά επιγράμματα καί βυζαντινή τέχνη, 'Αθήνα ΞΕ', 1961, 

3-10. 

— Δημώδη βυζαντινά ποιήματα καί βυζαντινή τέχνη, Άθηνά ΞΤ', 1962, 3 - 8. 

ΦΑΤΟΥΡΟΥ Κ. X. Πατμιακή Αρχιτεκτονική. Ή Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, 

Άθήναι, 4°ν, 44 4* πίν. 23. 
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ΦΐΚΑ. Ό Ναός τής Αγίας Σοφίας Τραπεζοϋντος καί αί άρισιουργηματικαί Βυζαν- 

τιναί τοιχογραφίαι του, ΠΕ XII, 1961, 6114-6118. 

ΧαριτΩΝΙΔΗ Σ. I. Οικοδομικές φάσεις τοΰ κάστρου τής Μυτιλήνης, Λεσβιακά Α', 

1962, 69 - 75 + πίν. 5. 

ΧΟΥΡΖΑΜΑΝΗ Η. X. ΤΗχος Πρώτος ( Σύντομος Είρμολογικός ), τεύχος Α', Άθήναι 

1961, 8ον, 38 + παραρτ. σσ. 14, τεϋχος Β', Άθήναι 1962, 8°ν, 64. 

Θ'-ΔΙΚΑΙΟΝ 

Βουγιουκα Κ. Ν. Ή δρκισις τών μοναχών εις την ποινικήν δίκην, άνάτυπον έκ τοΰ 

« Άρμενοπούλου » ΙΔ', 135 -138, Θεσσαλονίκη 1960. 

— *Η δρκισις τών μοναχών ώς μαρτύρων εϊς την ποινικήν δίκην, Θεσσαλονίκη 

1961, 14. 

| ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ Τ. Ν. Ό Γεροντισμός ώς Συνοδικός θεσμός καί ή κανονικότης αΰτοΰ, 

Κομοτινή 1962, 17. 

ΓΚΙΝΗ Δ. Σ. Οί λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας, ΕΕΝΣΠΘ Η', 1960, 239-284. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. Περισυλλογή μεταβυζαντινών νομικών εγγράφων, ΝΑ Γ', 1958 - 

1960, 24 - 45. 

ΖΕΠΟΥ Π. I. Τό Δίκαιον εις τάς Άσσίζας τής Αντιόχειας, Έράνιον Γ. Σ. Μαρι- 

δάκη Α', 1963, 111 - 119. 

— « Παλληκαριάτικον » ή « Άγριλίκιον », Πελ. Ε', 1962, 322 -347. 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. I. Τό άμετάθετον τών Επισκόπων, Άθήναι 1962, 23. 

0ΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Γ. I. Μία διαθήκη καί μία δίκη βυζαντινή, Θεσσαλονίκη 1962, δον, 96. 

Ί* ΚοΤΣΩΝΗ I. Ή συνήθεια έν τφ νεωτέρφ Κανονικφ Δικαίφ. Ή φύσις, ή επίδρα- 

σίς της καί αί σχέσεις της πρός τό εθιμον, ΓΠ ΜΔ', 1961, 6 -13, 54 -64. 

ΐ ΟοτδΟΝίδ + Α οοηίπΒαίίοιι Ιο Ιθε ίηΙετρΓβίμίΐοη οί Πιε ΙΟίΗ ε&ηοη οί Πιε 

ίίΓδΙ εεαηιεηίεαΐ Οοαηείΐ, ΚΕΒ XIX, Μέΐαπ^βδ Καγηιοηά Ιαηΐη, 1961, 

189 - 197. 

ΜΑΤΣΗ Ν. Π. Νομικά ζητήματα έκ τών έργων τοΰ Δημητρίου Χωματιανοΰ, Άθήναι 

1961, 8ον, 85. 

— Τό οικογενειακόν δίκαιον κατά την νομολογίαν τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντι- 

νουπόλεοις τών έτών 1315-1401, Άθήναι 1962, 8ον, 206. 

Μαςτροδημητρη Π. Δ. Αί άσσίζαι έν Εύβοιά, ΑΕΜ Η', 1961, 249 -252. 

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Κ. Δ. Συμβολαί εις την έρευναν του προβλήματος τών σχέσεων Εκκλη¬ 

σίας καί Δικαίου, Θεολογία ΛΒ', 1961, 12 -42, 196 -230. 

ΠαΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ Π. I. Σύστημα τοΰ εκκλησιαστικού δικαίου κατά την έν Έλλάδι 

ίσχύν αύτοΰ. Τόμος Γ'. Τό ποινικόν δίκαιον τής Εκκλησίας, Άθήναι 1962, 

8«ν (μέγα), 919. 

ΠΑΠΑΛΑΤΟΥ Σ. I. Νομοθέτησις « κατά παραπομπήν » έν τφ Άγιορειτικφ Δικαίφ, 

ΑΕΚΔ ΙΖ', 1962, 28 -38, 115- 125. 

ΣΕΡΕΜΕΤΗ Δ. Γ. Δικαιοπρακτικά καί άλλα έγγραφα έκ τών αρχείων τοϋ Ελληνι¬ 

κού Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων, Θησαυρίσματα 1, 1962, 119- 141. 

ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ. Α. Τό φονικόν καί ή άποζημίωσις τοΰ παθόντος ( Βυζάντιον - Τουρ¬ 

κοκρατία - Μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι καί τοΰ Καποδιστρίου), Άθήναι 

1960, 8°ν, 144. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Δ. Μεραρχία νόμων καί βυζαντινόν δίκαιον, Σύμμεικτα 

Σβώλου, Άθήναι 1961, 475 -494. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Δ. Ή πρώτη προσπάθεια κοοδικοποιήσεως βυζαντινορρω- 

μαϊκοΰ δικαίου, Έφημερίς των Ελλήνων Νομικών (29), Ιούλιος * Αύγου¬ 

στος 1962, 521 - 526. 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. Περί τό πρόβλημα τής άναδείξεως τοΰ Βυζαντινού αύτο- 

κράτορος, ΕΕΦΣΠΑ 1961 - 1962, 458 - 497. 

— Τό Ελληνικόν “Ορθόδοξον Εκκλησιαστικόν Δίκαιον κατά τό έτος 1959, Θεο¬ 

λογία ΛΓ', 1962, 144-155, 302-314. 

1* ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αργολιδος. Ή έν τή Έκκλησίφ θέσις των καθηρημένων κληρι¬ 

κών, των άνηκόντων εις Μονάς, έν Άθήναις 1960, 18. 

Ι'- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ I. Έπιβίωσις αρχαίων αγροτικών εορτών είς τάς Κυκλάδατ, ΕΕΚΜ 

Α', 1961, 573-592. 

Καργακου Σ. I. Μασχαλισμός. “Ένα πανάρχαιο έθιμο’ αντίστοιχο φαινόμενο στη 

μεσαιωνική Μάνη, Έστιάς Β', 1962, τεΰχ. 5, 6-9. 

ΚίΑΚΙΔΟΥ Θ. Π. “Ιστορία Σαμμακοβίου καί των πέριξ Ελληνικών κοινοτήτων Ανα¬ 

τολικής Θράκης, Θρ^κικά ΛΒ', 1960, 1 -302, ΛΓ', 1960, 7 - 146. 

ΚΛΗΡΙΔΗ Ν. Ό Διγενής Ακρίτας. Ιστορία καί θρύλος στό Βυζάντιο καί στην Κύ¬ 

προ, Λευκωσία - Βαρωσία 1961, 8ον, 164. 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ. γ. Χριστούγεννα είς τό Βυζάντιον, Εκκλησία ΛΘ', 1962, 553-554. 

ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗ Α. Λαογραφικά Πόντου, Έστιάς Α', 1960, 18-23, 39 -47. 

ΛΟΥΚΑΤΟΥ Δ. Σ. Τά έθιμο τής βασιλόπιττας, Μικρ.Χρ. Ι', 1962 (44 ). 

Μαμμοπουλου Α. X. “Ηπειρος. Λαογραφικά - Ηθογραφικά - Εθνογραφικά, Άθή- 

ναι 1961, τόμος Α', 8°ν, 207 + είκ. 20. 

Μουσαίου - ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ Κ. Παροιμίες τού Λιβισιοϋ καί τής Μάκρης, Αθήνα 

1961, Έκδ. Κέντρου Μικρασιατ. Σπουδών, 8°ν, λα'+ 475 + χάρτ. 1. 

ΜοΥΣΕΛΙΜΗ Σ. Γ. Ιδιωματισμοί καί ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών, *Ηπ. Έστ. 

ΙΑ', 1962, 720-725, 834-840, 927 -934. 

ΠαΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ X. I. Δημοτικά τραγούδια τής Ρόδου. Τ' Τραγούδια τοΰ γά¬ 

μου, Λαογραφία ΙΘ', 1960 -1961, 96-158. 

ΙΙίΕΡΙΔΟΥ Α, Γ. Πασματζήδες καί Μανιηλάρηδες στην Κύπρο, Κυπρ.Σ. ΚΕ', 1961, 

175 - 183. 

— Φυτικές βαφικές ούσίες στην Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη, ΦΚ 1961, 177 - 179. 

Πιτςιου Κ. Μ. ΟΙ χοροί των Καρυατίδιυν, Πελ.Πρωτ. 1963, 293 -298. 

ΒΑνκΑΜίδ Ό. ϋβτ 3ΐ>€Γ£ΐάιιΐ3Ϊ8θ1ιε Μΐδδ^ΓαυοΙι άθΓ Βίΐάοτ ίη Βγζβ,ηχ, 08 9, 

1960, 174- 192. 

Σπυριδακη Γ. Κ. Δημώδεις βιβλικοί παραδόσεις έκ Κρήτης, Κρ.Πρ. 1962, 7 - 11. 

— Λαογραφική αποστολή είς Κέαν (15-29 Αύγούστου 1960), ΕΛΑ ΙΓ' - ΙΔ', 

1960 - 1961, 253 -268. 

Τςολακη Ευδ. Θ. Σημασίες καί χρήσεις τού επιθ. χρυσός καί τού ούσ. λάχανον, 

Ελληνικά 17, 1962, 324-326. 

Φραγκακι Ε. Κ. *Η λαϊκή τέχνη τής Κρήτης. II. Γυναικεία φορεσιά, Αθήνα 1960, 

8°ν, 120 +είκ. 123. 

Χατζημιχαλη Α. Ή Τσακωνική Φορεσιά τού Πραστού, Πελ.Πρωτ. 1962,123 - 129. 

Χουρμουζιλδου Α. ·}· Περί τών αναστεναριών καί άλλων τινών παραδόξων εθίμων 

καί προλήψεων, ΑΘΛΓΘ ΚΤ', 1961, 144 - 168. 

ΙΑ'-ΚΩΔΙΚΕΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

*|- ΑίΜίΛίΑΝΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ. Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής βιβλιοθή¬ 

κης τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, Όρθοδοξία ΛΖ', 1962, 111 -131, 211 - 

237,374 -388. 

γ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡ. ΗΛΕΙΑΣ. Κατάλογος χειρογράφων καί εντύπων τής έν Σκιάθψ 

Ί. Μονής Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, Θεολογία ΛΓ', 1962, 503-519. 

ΒΡΑΝΟΥΣΗ Λ. I. Χρονικά τής Μεσαιωνικής καί Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου ( εκδό¬ 

σεις καί χειρόγραφα), Ιωάννινα 1962, 8ον, η'+ 223. 

Βυι.ι,ΕτίΝ 3.Π3ΐγϋς[ΐΐ6 άβ ΒίΒΙίοβΓαρίιΐβ Ηεΐΐέπίηαε. Τοαιε XIX ( 1958), Οοΐΐβ- 

οΐίοπ άε ΓΙπδίίΙυΙ; Ρτειης&ίδ ά’ΑίΙιέηεδ, ΑίΗεηεδ 1960, 8°ν, 558, Τοιηε 

XX ( 1959 ), ΑΠιεπεε 1961, 8°ν, 664. 

Γεράσιμου Μικραγιαννανιτου Μονάχου. Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τής 

Βιβλιοθήκης τού Κυριάκού τής κατά τό Άγιώνυμον "Όρος τοΰ Άθο.» Ίεράς 

καί Μεγαλωνύμου Σκήτης τής Αγίας Θεομήτορος Άννης, Έν Άθήναις 

1961, 8°ν, 234 (άνατύπιοσις έκ τών τόμιον ΚΘ' ( 1959 ) καί Α' ( 1960 - 1961 ) 

τής ΕΕΣΒ). 

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τ. Α. Έγγραφα περί Σχολής Δημητσάνης, ΑΕΚΔ ΙΤ', 1961, 17 - 

32, 141 - 157. 

ΔΕΛΤΙΟΝ Ελληνικής Βιβλιογραφίας, Ύπουργειον Προεδρίας Κυβερνήσεως, τόμος Α , 

Άθήναι 1960, 8°ν, τεΰχ. 1, 81, τεΰχ. 2, 57, τεΰχ. 3, 76, τεύχ. 4, 69, Ευρε¬ 

τήρια - διορθώσεις, [Άθήναι 1962], 8ον, 45. 

— Ελληνικής Βιβλιογραφίας, Ύπουργειον Προεδρίας Κυβερνήσεως, τόμος Β', 

Άθήναι 1962, 8°ν, τεΰχ. 5 [ 1 τοΰ Β' τόμ. ], 84. 

Δημαρα Κ. Θ. Βενετία: 1477, 1828. Ανέκδοτα κείμενα, Θησαυρίσματα 1, 1962, 

1-13. 

Ζωρα γ. Θ. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Φ. Κ. Βιβλιογραφικόν Δελτίον Νεοελληνικής Φιλο¬ 

λογίας. Α' 1959, Άθήναι 1960, Σπουδαστήριον Βυζαντ. καί Νεοελλην. Φι¬ 

λολογίας Πανεπ. Αθηνών, 8ον, 80. 

— Βιβλιογραφικόν Δελτίον Νεοελληνικής Φιλολογίας. Β' 1960, Άθήναι 1961, 

Σπουδαστήριον Βυζαντ. καί Νεοελλην. Φιλολογίας Πανεπ. Αθηνών, 8°-\ 78 

[= Παρνασσός Γ', 1961, 465 - 484, 591-616 ]. 

— Βιβλιογραφικόν Δελτίον Νεοελληνικής Φιλολογίας. Γ' 1961, Άθήναι 1962, 

Σπουδαστήριον Βυζαντ. καί Νεοελλην. Φιλολογίας Πανεπ. Αθηνών, 8°ν, 

67 [ = Παρνασσός Δ', 1962, 547 - 595 ]. 

ΘΕΟΧΑΡΗ Μ. Σ. Ένα βυζαντινό χειρόγραφο τοΰ Μυστρά, Ν.Μορ. Α', 1962, τεΰχ. 2, 

25 - 28. 

Καραγιωργη Β. - ΚΥΡΡΗ Κ. Π. Κυπριακή Βιβλιογραφία : 1960 - 1961, Κυπρ.Σ. ΚΕ', 

1961, 288 -299. 

Ααςκαρι Μ. Θ. Δημοσιεύματα 1925 - 1960, Άθήναι 1960, Ι2°ν, 36. 

ΜΕΡΤΖΙΟΥ Κ. Δ. Αί Τουρκοκρατούμενα! Άθήναι είς τά “Αρχεία τής Βενετίας, Αθη¬ 

ναϊκά 20, 1961, 1 -5. 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Φ. Κ. Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων κωδίκων βιβλιοθήκης 

Σπυρ. Λοβέρδου, ΕΕΦΣΠΑ 1960 - 1961, 402 - 446 + πίν. 2’ ( καί αύτοτελώς : 

Άθήναι 1961, 8°ν, 50 + πίν. IV]. 

— Παλαιογραφικά. Οί κιόδικες Άλεξ. Κολυβά, Άθηνά ΞΕ', 1961, 244 · 248. 
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Νέας Εστίας Εύρετήριον τόμων Α'-Κ', 1927 - 1936. Α' Κατά τόμους. — Β' Κατά 

συγγραφείς. — Γ' Καθ’ ύλην (φροντίδι καθηγ. Γ. Ζώρα και φοιτητών Φι¬ 

λοσοφικής Σχολής Πανεπ. Αθηνών), Άθήναι 1960, 8ον, 322. 

ΝικοΕ,ορυχοδ Ρ. Οοάίοΐ ^^εοί όεΐ Οοΐΐββίο Ιη^ίβδε άϊ Κοιηα, Κΐνΐδίμ άϊ ΟιιΙ- 

Ιιιτα 01&5δΐοα ε Μεάϊοενίΐΐβ III, 1961, Νο 2, 256 - 265. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ν. Εύρετήριον τόμων ΙΑ'-Λ' Έπετηρίδος Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, ΕΕΒΣ ΛΑ', 1962, ι' + 315. 

ΠΟΛΙΤΗ Λ. Όδηγός καταλόγου χειρογράφων, Άθήναι 1961, 8°ν, 141 + πίν. 16. 

— Χειρόγραφοι κώδικες εκ τής σκήτης τού Άγιου Άνδρέου, Ελληνικά 17, 1962, 

340 - 346. 

ΡΟΓ.ΙΤΙ5 Ε. ϋίε Ηαηόδείιπίίεηδίίπιπιΐυπβ: άεδ ΚΙοδίετδ Ζ^νοπΐ» ηηό όίε πευαη- 

£είιιη<3εηε ΡΙιοίΐοδ - Η&ηάδοΐιπίί:, ΡΜ1ο1θ£υ3 105, 1961, 135- 144. 

Φουςαρα Γ. I. Βιβλιογραφία των *Ελληνιχών βιβλιογραφιών 1791 - 1947, Αθήνα 
1961, 8ον, 4 + 287. 

Χαιρετη Μ. Κ. Κατάλογος τών εις τά Γενικά Αρχεία του Κράτους άποκειμένων 

πατριαρχικών σιγιλλίων, ΔΙΕΕ ΙΕ', 1961, 234-250. 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Κ. Αναλυτική Βιβλιογραφία Κυπριακών Σπουδών, τόμ. Α' - ΚΕ' (1937- 

1961 ), Κυπρ.Σ. Κ<Τ’, 1962, κζ' - μα'. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ^ΜΟΥΣΕΙΟΝ 1961-1962 

Κατά τά έτη 1961 και 1962 εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον είσήχθησαν τά κάτωθι 

αντικείμενα, εντός τών ορίων προγράμματος τής ΔιευΟύνσεως συστηματικοί εμπλου¬ 

τισμοί τών συλλογών. 

Α! έξ άγοράς. 1) Εικών Πέτρου καί Παύλου, 14ου αί. 

2) Εικών Αγίου Δημητρίου, 16ου αί. 

3 ) Είκονίδιον Μεταμορφοίσεως, μεταβυζαντινής τέχνης. 

4) Εικών Θεοτόκου Γλυκοφιλούσης, μέσων 16ου αί. 

5) ”Εξ εικόνες λαϊκής τεχνοτροπίας, προερχόμενοι έκ Καππαδοκίας. 

6) Εικών τοΰ άββά Σισώη ενώπιον του τάφου τοΰ Μ. Αλεξάνδρου μέ τρι¬ 

γλώσσους έπιγραφάς, ελληνικός, λατινικός, σλαβικός, 16ου - 17ου αί. 

7 ) Τρεις χάλκινοι λύχνοι μετά υψηλοί λυχνοστάτου παλαιοχριστιανικής εποχής. 

8) Χάλκινον ήμισφαιρικόν άγγεΐον μέ έκτυπα ζώα 4ου - 5ου αί, 

9) Τρία τάσια αργυρά 11ου - 12ου αί. μέ έκτυπους διακοσμήσεις. 

10 ) Όκτώ ζεύγη ένιοτίων χρυσών, παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών χρόνων. 

11) Ζεύγος χρυσών ενωτίων, βυζαντινών χρόνων. 

12) Δύο δακτύλιοι χρυσοί βυζαντινοί. 

13 ) Δύο μικρά βυζαντινά κοσμήματα. 

14) Χειρόγραφον εύαγγέλιον 12ου αί. 

15) Συλλογή έκ 216 σχεδίιον καί άνθιβόλων επί χάρτου, έκ Κερκύρας 17ου- 

19ου αί. 

16) Συλλογή έξ έξακοσίων πεντήκοντα αργυρών καί επιχρύσων κοσμημάτων 

18ου - 19°ν αί. ελληνικής λαϊκής τέχνης. 

17 ) Άντίγραφον τής Θεοτόκου έκ ψηφιδοοτής παραστάσεως τής Σταυρώσεως 

είς την Μονήν Δαφνί ου. 

Β' έκ δωρεάς. 1 ) Σταυροί - εγκόλπια καί άλλοι σταυροί μικροί, ώς καί κοσμή¬ 

ματα διάφορα έκ μετάλλου, 7ου -10ου αί., δωρεά κ. Ν. Καραγεώργου. 

2) Τέσσαρα άνθίβολα είκόνοιν Ι6°ν αί., δωρηθέντα υπό τοΰ κ. Γ. Σωτηρίου. 

Γ' έκ περισυλλογής. 1) Ή Α'Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περισυνέλεξε 

καί παρέδοοσεν είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον τριάκοντα πέντε αρχιτεκτονικά μέλη έκ 

παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών ναών, από τον χώρον πέριξ τής Βιβλιοθήκης του 

Άδριανοΰ καί τοΰ Ωρολογίου Κυρρήστου. 

2) Ή Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή παρέδωκεν επίσης τρία τεμάχια θιο- 

ρακίων, εύρεθέντα είς τήν Άρχαίαν Αγοράν καί άνήκοντα είς θωράκια του Βυζαν¬ 

τινοί Μουσείου. 

Κατά τά έτη ταίτα έσυνεχίσθη ή φωτογράφησις καί δελτιογράφησις τών αντι¬ 

κειμένων τοΰ Μουσείου, ήρχισε δέ ή κατάρτισις ειδικοί βιβλιογραφικοί αρχείου 

δι’ άποδελτιώσεως μελετών επί θεμάτων Βυζαντινής τέχνης. 

Είς τό έργαστήριον τοΰ Μουσείου έγένοντο έργασίαι συντηρήσεοος καθαρισμοί 
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καί στερεώσεως πολλών εικόνων έκ τής συλλογής του. Επίσης έγένετο ή συγκόλλη- 

σις, συντήρησις καί έκ νέου έκθεσις των γλυπτών τής αύλής τοΰ Μουσείου. 

Κατά τούς μήνας Ιούνιον 1961 καί Ιούνιον 1962 έγένοντο αί κατ’ έτος επι¬ 

στημονικοί ανακοινώσεις επί δεμάτων βυζαντινής τέχνης, όργανιοθεΐσαι υπό τής Χρι¬ 

στιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1961 ΚΑΙ 1962 

Ύπό την διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Άν. ’Ορλάνδου έξβτελέσθησαν, δαπά- 

ναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, αί κάτωθι έργασίαι άνασκαφής καί άναστηλώ- 

σεως χριστιανικών μνημείων. 

1) Είς Πάρον συνεχίσθη καί έπερατόίθη ή άνασκαφή τής κατά την θέσιν Τρεις 
Εκκλησίες παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τής οποίας έξηκριβώθη τελικώς τό σχέδιον, 

εύρέθησαν πλεΐστα νέα γλυπτά καί αρχιτεκτονικά μέλη - θωράκια τοΰ τέμπλου καί 

ιδία τοΰ άμβωνος, ώς καί ιδιότυπος βάσις μετά λεκάνης αγιασμού κατά χώραν ήτοι 

ευθύς προ τής βασιλείου πύλης, ήτις άγει άπό τοΰ νάρθηκος είς τον ναόν. 

Σπουδαιότατοι έργασίαι άναστηλώσεως έγένοντο είς τον ναόν τής Καταπολιανής. 

Είς τό έξιοτερικόν του έγένετο καθαίρεσις των ογκωδών αντηρίδιον τής Βορείου πλευ¬ 

ράς, αΐτινες τόσον παρεμόρφοινον τό κτήριον. Έσωτερικώς άνακατεσκευάσθησαν οί 

ήρειπωμένοι κυλινδρικοί θόλοι καί τά σταυροθόλια τοΰ νάρθηκος καί τοΰ γυναικω- 

νίτου. Ή έκ των σεισμών κεκλιμένη πρόσοψις τοΰ ναοΰ, άπαλλαγεΐσα τοΰ προσθέτου 

νεωτέρου τοίχου όστις την έστήριξεν, έπανήχθη είς την αρχικήν της κατακόρυφον 

θέσιν, ένεφάνισε δέ είς μέν τό ισόγειον τρίβηλον έκ δύο μαρμάρινων πεσσών καί 

τριών υπέρ αυτούς πωρίνων τόξων, είς δέ τον γυναικωνίτην τρίλοβον παράθυρον, τοΰ 

οποίου τά κενά έκλείοντο κάτω διά θωρακίων. Τέλος άνασκαφή γενομένη είς την 

αύλήν τοΰ ναοΰ άπεκάλυψε τούς στηλοβάτας παλαιοχριστιανικοΰ αίθριου, έφ’ ενός 

τών οποίων σώζεται είσέτι κατά χώραν ή βάσις ορθογωνίου πεσσοΰ. Νόμισμα Θεο¬ 

δοσίου του Α', ανάγει την κατασκευήν τοΰ αίθριου είς τά τέλη τοΰ 4ου μ.Χ. αίώνος. 

2) Είς "Αρταν συνεπληρώθη ή άναστήλωσις τής βυζαντινής τραπέζης τής.Μ. 

Παρηγορητίσσης, ήτις πρόκειται νά χρησιμοποιηθή ώς μουσεΐον. 

3 ) Είς Νικόπολιν έγένετο διά τοΰ είδικοΰ ψηφωτοϋ Δ. Σκόρδου ή στερέωσις καί 

ή είς την αρχικήν των επίπεδον μορφήν άποκατάστασις τών ψηφιδωτών δαπέδων τών 

βασιλικών τοΰ Δουμετίου καί τοΰ Άλκίσωνος, τά όποια, ύποσταντα άνά τους αιώνας 

καθΐζησιν, παρουσίαζον κυματοειδή τήν έπιφάνειαν αυτών. 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

*Η υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ε. Στίκα Υπηρεσία άναστηλώσεων 

τοΰ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως έξετέλεσε κατά τό 1961 καί 1962 τάς 

ακολούθους εργασίας έπί βυζαντινών μνημείων. 

1) Είς τήν Μ. ’Οσ. Λουκά Φωκίδος συνεχίσθη ό καθαρισμός καί ή στερέωσις 

τών ψηφιδωτών τοΰ νοτίου σταυροθολίου τοΰ καθολικού, ένθα ή παράστασις τοΰ Άγ. 

Παντελεήμονος καί τής βρεφοκρατούσης Παναγίας. Συνεκολλήθησαν έπίσης τεμάχια 

γλυπτών θωρακίιυν καί αρχιτεκτονικών μελών, έστερεώθη καί άποκατεστάθη τό παρά 

30 -10 - 1963 

τον άνατ. πυλώνα « φωτάναμμα >, τό όποιον είχε κατά τά τελευταία έτη παραμορφωθή 

διά τής κατασκευής πλακός έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος χάριν στηρίξεως επ’ αυτής 

έξωτερικών κελλίων. Ήδη άνακατεσκευάσθη ή αρχική πυραμιδοειδής στέγη του μετά 

τής έπί τής κορυφής της παλαιάς καπνοδόχου. Άποκατεστάθη ωσαύτως ό άνατολ. 

πυλών εισόδου στερεωθέντος τοΰ καλύπτοντος αυτόν θόλου καί κατασκευασθείσης 

έπ’ αύτοΰ δίκλινους στέγης μέ παλαιάς κεράμους, 

Διά τοΰ είδικοΰ συντηρητοΰ τοιχογραφιών κ. Φ. Ζαχαρίου έγένετο δ καθαρισμός 

τών υπό τής αιθάλης καλυπτόμενων τοιχογραφιών τής κρύπτης, αΐτινες είναι σύγχρο¬ 

νοι προς τά ψηφιδωτά τοΰ ύπεράνω αυτής καθολικού. Τέλος κατά τό 1962 έπερα- 

τώθη ή άναστήλωσις τής μεγάλης βυζαντινής τραπέζης τής Μονής. 

2 ) Είς τήν Μ. Άγάθωνος τής Φθιώτιδος άποκατεστάθη ή αρχική μορφή τοΰ 

καθολικού. 

3 ) Είς τό “Αγ. "Ορος έστερεώθη ή Μ. Σταυρονικήτα καί έκαθαρίσθησαν αί 

τοιχογραφίαι τοΰ καθολικού'της. Τό βυζαντινόν πλυντήριον τής Μ. Χελανδαρίου άπο¬ 

κατεστάθη είς τήν παλαιάν μορφήν του, είς δέ τήν Μ. ’Ιβήρων κατεσκευάθη νέον 

κτήριον σκευοφυλακίου. 

4 ) Τής Μ. 'Αγ. Γεωργίου Φενεοΰ έστερεώθη ή διαρρέουσα στέγη καί άποκατε¬ 

στάθη τό δάπεδον. 

5 ) Τής φραγκικής έκκλησίας τής Στυμηαλίας έκαθαρίσθη πλήρως τό έσωτερι- 

κόν καί έξηκριβώθη διά μικράς άνασκαφής άρτιώτερον ή κάτωψις εύρεθέντων πολ¬ 

λών νέων αρχιτεκτονικών μελών. 

6 ) Τής κοιμητηριακής βασιλικής τοΰ ’Αγ. Κοδράτου είς Π. Κόρινθον έπερατώθη 
άνασκαφή, εύρεθέντων νέων τάφων μετά σχετικών έπιγραφών. 

7 ) Είς Φιλίππους συνεχίσθησαν αί έργασίαι στερεώσεως καί άναστηλώσεως τής 

βασιλικής Β' ( Ντερεκλέρ ). 
8 ) Είς Άμψίπολιν έγένετο έναρξις άνασκαφής τής βασιλικής Γ', τής οποίας ό 

νάρθηξ καί τό μέσον κλιτός καλύπτονται διά ψηφιδωτών μέ ποικίλα γεωμετρικά σχέδια. 

9 ) Είς Μεδεώνα τής Φωκίδος εύρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τής Γαλλικής 

Άρχ. Σχολής τά θεμέλια οκταγωνικού τύπου ναοΰ, πιθανώτατα μετοχιού τής Μ. 'Οσ. 

Λουκά. Ταΰτα άφ’ οΰ έσχεδιάσθησαν καί έφωτογραφήθησαν κατεστράφησαν, δυστυχώς, 

προκειμένου έπί τής θέσεώς τιον νά άνεγερθή έργοστάσιον παρασκευής Αλουμινίου. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1961) 

Κατά τό έτος 1961 ή ταξινόμησις τών αρχειακών συλλογών ένηργήθη κανονικώς 

υπό τών τεσσάρων Ταξινόμων καί τής Άρχειοφύλακος καθοδηγούμενων υπό τοΰ 

Γραμματέως. Καί τό λοιπόν έργον τής υπηρεσίας έξησκήθη άνευ διακοπής. Ούτω : 

1) Συνεχίσθη ή ταξινόμησις κατά κλάδους τοΰ Αρχείου νΟθωνος (1833 - 1862 ). 

2) Έταξινομήθησαν ή κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών Αρχείων καί 

τής Βιβλιοθήκης. 

3 ) Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων προς καταστροφήν: τοΰ Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, τής Έπιθεωρήσεως Εργασίας Πειραιώς, τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών. 

4) Ήλέγχθησαν τά δικαιολογητικά καταστροφής αχρήστων αρχείων Νομαρ¬ 

χιών, Οικονομικών Εφοριών, Τελωνείων, Διοικήσειον Αγροφυλακής καί Άγρο- 

νομείιον κλπ. 

5) Έξυπηρετήθησαν οι έρευνηταί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 

άλλων στοιχείου. 
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6} Έξεδόθησαν αντίγραφα τών εν τοΐς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 

7) Έφωτογραφήθησαν έγγραφα καί χειρόγραφα διά λογαριασμόν ερευνητών. 

Ώς προς τον εξοπλισμόν τής υπηρεσίας 1 ) ήγοράσθησαν 10 μεταλλικοί άρ- 

χειοθήκαι τών 4 συρταρίων, 9 τών 2 συρταρίων, δύο δίδυμοι δελτιοθήκαι καί μία 

μονή, άπασαι εκ τής εγχωρίου βιομηχανίας. 2 ) Έχορηγήθησαν υπό τοϋ Υπουργείου 

Οικονομικών δύο γραφεία καί τρεις κρεμάστραι { καλόγηροι) κατασκευασθέντα υπό 
τής Σιβιτανιδείου Σχολής. 

Νέα προακτήματα. Κατά τό έτος τούτο είσήχθησαν εϊς τά ΓΑΚ τά κάτωθι 
προσκτήματα : 

Α) Ύπηρεσιακώς. 1 ) Παρεδόθησαν υπό τής Νομαρχίας Αττικής 49 τόμοι Πρω¬ 

τοκόλλων τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης τών ετών 1936 -1941. 

Β) 3 Εκ δωρεάς. 1 ) Πωλητήριον γράμμα εκ Καρπάθου τής 8 - 3 ■ 1841. 

2 ) Τρίτη αποστολή έκ τοΰ αρχείου τοϋ Μητροπολίτου Έλευθερουπόλειος Σω¬ 

φρονίου τών ετών 1854 - 1942 έκ 245 τεμαχίων. 

3 ) Τετάρτη αποστολή έκ τού ίδιου αρχείου τών ετών 1914 - 1930 έκ πέντε φακέλων. 

4 ) 15 έγγραφα καί τρία έντυπα μονόφυλλα τοΰ 1871 άναφερόμενα είς την μετα¬ 

κομιδήν τών λειψάνων τού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'. 

5) Χειρόγραφον μονόφυλλον 0,30x0,20 περί τοϋ ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τοϋ 
1853, γραφέν τή 17 Όκτ. 1913. 

6) Δωρεά δευτέρου μέρους τής Εθνικής όργανώσεως « ΣΠΙΘΑ * τών ετών 

1945 - 1961 υπό τής κυρίας Λουκίας Ί. Μεταξά. 

7 ) Δωρεά δευτέρου μέρους τοΰ αρχείου Ίω. Μεταξα περιλαμβάνουσα 7 χειρό¬ 

γραφα, 8 σημειωματάρια καί 30 λυτά δίφυλλα, ένθα περιέχεται τό δημοσιευθέν μέ¬ 

ρος τοϋ Ημερολογίου Ίω. Μεταξα ( 1897 - 1941 ), επίσης αλληλογραφίαν εκ 1100 

περίπου γραμμάτων καί δελταρίων ( 1893 - 1935), ώς καί Ιστορικά τινα έγγραφα τής 

οικογένειας, χ/φον Άλφαβητάριον καί κωμφδίαν υπό τον τίτλον « 24 ώρες αργοπορία » 

γραφέντα υπό τοΰ Ί. Μεταξα. Έδωρήθησαν υπό τής κυρίας Λουκίας Ί. Μεταξα. 

Γ) 3Εξ αγοράς. 1 ) 19 έγγραφα ώς επί τό πλεΐστον έξ "Αθηνών τών ετών 1813 - 

1831. 

2) Έγγραφον επί περγαμηνής 0,33x0,46 είς βενετικήν γλώσσαν, τής 22 Νοεμ¬ 

βρίου 1700, έχον όμως καί νεωτέρας χρονολογίας μέχρι τοΰ 1792, δΓ οδ ό Δόγης 

ανανεώνει προνόμιον τής οικογένειας Άλεξάκη έκ Κέρκυρας. 

3 ) Μικρά συλλογή τών ετών 1781 - 1935 περιέχουσα : 

Α' Έγγραφα: ιδιωτικά 14 ( 1781- 1863), δημόσια 3 ( 1834 - 1854), δικα¬ 

στικά 3 (1879 - 1904 ), διάφορα 3 ( 1835 * 1935 ). 

Β' Ενότητας: Εύβοϊκά 17 ( 1806 -1902), Διπλώματα 13 ( 1832 - 1876), 

Άρχεΐον Κοντοσταΰλου 31 (1820- 1883), Άρχεΐον Φραγκοπούλου 161 ( 1857 - 1872). 

Γ' Χειρόγραφα: α) Βιβλίον Πρακτικών 0,345x0,230 έκ φφ. 43 περιέχον 

αποφάσεις τής έν Ζακύνθφ Κεντρικής Επιτροπής υπέρ τών έκ τοΰ σεισμού παρόν¬ 

των, από 27 - 1 - 1893 έως 9 - 8 - 1893, 

β ) Χ/φον 0,290x0,220 έκ φφ. 134 καί 12 τοΰ Παραρτήματος δακτυλογραφη- 

μένον ύπό τον τίτλον « Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας καί Κοτυώρων Πολυκάρπου 

(Ψωμιάδου) Απομνημονεύματα 1892 - 1918 έν Κοινσταντινουπόλει 1918». 

4 ) Συλλογή Τζαβέλλα περιέχουσα : 

α) Χ/φον 0,135x0,080 έκ σελίδων 108 σημειωματάριον καί ήμερολόγιον τοϋ 

Φώτου Τζαβέλλα τοϋ 1792 - 1809 ( πολλά φύλλα είναι λευκά). 

β ) Χ/φον 0,130x0,086 έκ φφ. 41 ών 9 Υεγραμμένα, σημειωματάριον περιέχον 

οίκογενειακάς ενθυμήσεις τών ετών 1803 - 1843. 

γ ) 96 ιστορικά έγγραφα τοϋ 1786 (;) εως 1908. 

5 ) Άρχεΐον τοϋ κόμιτος Δημητρίου Καρούσου έκ Κεφαλληνίας Γερουσιαστοΰ 

καί τελευταίου Προέδρου τής Ίονίου Γερουσίας περιέχον : νοταριακά 195 ( 1662 - 

1908), αλληλογραφίαν 231 ( 1832 - 1881), αποσπάσματα πρακτικών, άπόγραφα κλπ. 

21 ( 1853 - 1862 ), γράμματα επίσημα 6 ( 1841 - 1852), οικογενειακόν δένδρον Καρού¬ 

σου 1, δίπλωμα διδακτορικόν Μ. Φίτσιου 1898, 14 έγγραφα περί τοΰ τίτλου τοΰ Κό¬ 

μιτος ( 1705 - 1840), έντυπα 13, αλφαβητικόν εύρετήριον προσώπων, 6 προσκλήσεις 

τοΰ Αυλαρχείου ( 1866- 1868), 4 χφ. περί τής Αγγλικής Προστασίας, Καταλόγους 

ύπογραφών Κεφαλλην. λαοΰ κλπ. 

6 ) Επιστολή Μ. Ν. Μαυρογορδάτου έκ Μάλτας τή 5 - 10 - 1827 προς 'Αλ. Κον- 

τόσταυλον καί έγγραφον Κυβερνήτου έκ Πόρου τή 23 - 5 - 1828 προς Αλ. Κοντόσταυλον. 

Ετήσιον δημοσίευμα. Έχυκλοφόρησεν ό δεύτερος τόμος τής σειράς δημοσιεύ¬ 

ματος τών ΓΑΚ ύπό τον τίτλον « Βιβλιοθήκη τών Γενικών Αρχείων τοϋ Κράτους >, 

περιλαμβάνων τό β' χειρόγραφον τών Απομνημονευμάτων τοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη 

τό όποιον άναφέρεται κυρίως είς την 'Οθωνικήν εποχήν. Η έκδοσις καί τοΰ τόμου 

τούτου έγένετο διά τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου έπιμελεία τοΰ Διευθυντοΰ κ. Έ. 

Πρωτοψάλτου, δστις προέταξεν εισαγωγήν περί τής οικογένειας Κολοκοτρώνη καί 

περί τοΰ χειρογράφου. 
Ό τρίτος τόμος κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής τών ΓΑΚ θά περιλάβη τήν 

Αλληλογραφίαν τής Φρουράς τοΰ Μεσολογγίου τών ετών 1825- 1826. 

’ Αναγνωοτήριον. Τό Άναγνωστήριον έλειτούργησε κανονικώς πλήν τοΰ μηνός 

Αύγουστου καί έσημειώθησαν 880 παρουσίαι αναγνωστών. 

Βιβλιοθήκη. Είς τήν Βιβλιοθήκην είσήχθησαν αυτοτελή βιβλία έκ δωρεάς 95 

καί αρκετοί τόμοι παλαιοτέρων σειρών, έξ αγοράς δέ τομοι 10. 

Στέγη. Τό πρόβλημα τής στέγης απασχολεί έντόνως τήν ύπηρεσίαν, επειδή ^δέ 

ή ειδική Επιτροπή Πραγματογνωμόνων τοΰ Υπουργείου Οικονομικών άπεφάνθη δτι 

ή στέγασις τών αρχείων απαιτεί ειδικόν κτήριον έχον στερεά πατώματα καί έπι τουτφ 

ένισχυμένα προ; αντοχήν είς τό μέγα βάρος τών αρχείων, τά όποια θά είναι τοπο¬ 

θετημένα είς τά ράφια υψηλών άρχειοστασίων κατά σειράς καθ’ δλην τήν επιφά¬ 

νειαν, οίον δεν υπάρχει έτοιμον ΐνα ζητηθή προς ενοικίασιν, ή υπηρεσία ενεργεί 

μέσφ τών Υπουργείων Παιδείας καί Οικονομικών όπως άνεγερθή ιδιόκτητον κτήριον 

τών ΓΑΚ πληροΰν τάς προϋποθέσεις στεγάσεως καί λειτουργίας τούτων. 

Επιθεωρήσεις Αρχείων. Κατόπιν διαταγής τοΰ Υπουργείου Παιδείας ό κ. 

Διευθυντής έπεθεώρησεν αρχεία τοΰ Άγιου νΟρους. 

Τοπικά Αρχεία. Κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής τών ΓΑΚ έχορηγήθησαν 

είς μέν τό Τοπικόν Άρχεΐον Ίονίου Γερουσίας δραχμαί 2.000, είς δέ τά Υδρας, 

Κοζάνης καί Χίου άνά 1.000. 
Δυσευχώς ή μη λειτουργία τών ιδρυμένων Ιστορικών Αρχείων καί ή έλλειψις 

τοιούτων είς άπαντας τούς Νομούς τοϋ Κράτους, παρέχει μεγίστας δυσκολίας είς τά 

ΓΑΚ πρός διάσιυσιν τών δημοσίων αρχείων τών επαρχιών. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ( 1962 ) 

Κατά τό έτος 1962 ή ταξινόμησις τών αρχειακών συλλογών ένηργήθη κανονικώς. 

Οδτω : 
1) ΈπερατώΟ·η ή κατά κλάδους ταξινόμησις τοΰ Αρχείου Ανακτοβουλίου καί 

"Οθωνος ( 1833 - 1862 ). 
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2 ) Έγένετο ή κατά ύποκλάδους ταξινόμησις των κλάδων: Α. Βασιλεύς, Β. Άν- 

τιβασιλεία, Ο. Άρχιγραμματεία, Ο. Υπουργικόν Συμβούλιον, Ε. καί Ε. Πρωτό- 

κολλον Υπουργικού Συμβουλίου, Ο. Γραμματεία Εξωτερικού καί Η. Γραμματεία 
Οικονομίας. 

3) Έγένετο αντιγραφή, διορθώσεις δοκιμίων, παραβολαί καί ευρετήρια τού 

δημοσιευόμενου υπό τής υπηρεσίας Γ' Τόμου Δημοσιευμάτων τής Σειράς « Βιβλιο¬ 

θήκη Γενικών Αρχείων τού Κράτους * υπό τον τίτλον «*Η Αλληλογραφία τής Φρου¬ 

ράς τού Μεσολογγίου » ( 1825 - 3826). 

4 ) Έταξινομήθησαν καί κατεγράφησαν τά νέα προσχήματα των Αρχείων καί 
τής Βιβλιοθήκης. 

5 ) Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων προς καταστροφήν. 

6 ) Ήλέγχθησαν τά δικαιολογητικά καταστροφής άχρηστων αρχείων Νομαρχιών, 

Οικονομικών Εφοριών, Διοικήσεο)ν Αγροφυλακής καί Άγρονομείων κλπ. 

7 ) Έξυπηρειήθησσν οΐ έρευνηταί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 

άλλων στοιχείων. 

8 ) Έξεδόθησαν αντίγραφα τών έν τοϊς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 

9 ) Έφωτογραφήθησαν έγγραφα καί χειρόγραφα διά λογαριασμόν τών έρενητών, 

καί πολλά άλλα θέματα άντιμετωπίσθησαν. 

Προσκτήματα. Κατά τό έτος τούτο είσήχθησαν εις τά ΓΑΚ τά κάτωθι προσ- 

κτήματα: 

Α) Ύπηρεσιακώς. 1) Τό 'Υπουργεΐον Εσωτερικών κατόπιν τοΰύπ’ άριθ. 176821/61 

άπό 10 - 1 -1962 εγγράφου του παρέδωσεν εις τά ΓΑΚ τό ιστορικόν τμήμα τού Αρ¬ 

χείου του τών ετών 1900 έως 1911 άποτελούμενον: 

α) Έκ δέκα εξ (16} δεμάτων περιεχόντων αλληλογραφίαν τών ετών 1900- 1911. 

β) Έκ τριάκοντα (30) ευρετηρίων είσερχομένιον καί έξερχομένων εγγράφων τών 
ετών 1900 - 1911. 

γ ) Έξ εκατόν όγδοήκοντα τριών (183 ) Πρωτοκόλλων εισερχομένων καί έξερ¬ 

χομένων τών ετών 1900 - 1911. 

2 ) Τό 'Υπουργεΐον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων διά τής ύπ’ άριθ. 

27651 άπό 9 - 3 - 1962 διαταγής του παρέδωσεν εις τά ΓΑΚ την 28 - 3 - 1962 εκατόν 

όγδοήκοντα (180) φακέλους τών ετών 1889 - 1913 τού Τμήματος Εκκλησιαστικών. 

Β) *Εκ δωρεάς. 1) Ό αείμνηστος Μιλτ. Σταμούλης (οδός Άναγνωστο- 

πούλου 34) έν συνεχεία παλαιοτέρων δωρεών έδώρησεν εις τά ΓΑΚ πέντε (5) τίτλους 

σπουδών τών εν Κωνσταντινουπόλει καί Θρφκη Έλλληνικών Εκπαιδευτηρίων τών 

ετών 1880 - 1908. 

2) *Η κυρία Λουκία Ί. Μ έταξα (οδός Στησιχόρου άρ. 15) έν συνεχείφ 

παλαιοτέρων δωρεών προσέφερεν εις τά ΓΑΚ τήν 16-5-62 ; Εννέα (9) χειρόγραφα 

(ατζέντες) περιέχοντα ήμερολόγιον τού *Ιω. Μεταξά τών ετών 1920- 1933. 

Γ) *Εξ Αγοράς. 1 ) Τέσσαρα (4) Βενετικά έγγραφα επί περγαμηνής τών ετών 

22 “Ιουνίου 1638, 4 Μαρτίου 1652, 18 “Οκτωβρίου 1656 καί 26 Μαΐου 1683 ών τό 

μέν πρώτον εκδίδει ό Δόγης Α1ογδίυδ Οοπίατίπί καί άναφέρεται εις τήν Επτάνη¬ 

σον, τά δέ τρία άλλα είναι νοταριακά καθαρώς “Ιταλικά. 

2) “Οκτώ Βενετικά έγγραφα επί περγαμηνής τών ετών 1633 έως 1661 άναφερό- 

μενα εις “Ιταλικά πράγματα. 

3 ) Τμήμα αρχείου τής οικογένειας Χώτζη εχοντος ουτω: 

α ) “Αλληλογραφία τού έν Παρισίοις “Ιω. Χώτζη μετά τών αδελφών του Νικο¬ 

λάου, Κωνσταντίνου, Αικατερίνης, γονέων του, συμπατριωτών κ.ά. τών ετών 1875 - 

1895, τεμάχια 356. 

-'ί-ϊδ:-·; ; 
' “ . 

.3ΰ@®®~·ί;·:·ί···· 

Ειδήσεις 

β ) Έγγραφα Ιστορικά τών ετών 1792 - 1934, άναφερόμενα κυρίως εις τήν “Ήπει¬ 

ρον, τεμάχια 47. 

γ ) “Έγγραφα καί χειρόγραφα είς Τουρκικήν γραφήν, τεμάχια 68. 

δ ) Φωτοτυπίαι τουρκικών εγγράφων, τεμάχια 20. 

ε ) Φάκελος Κοινσταντινουπολιιών τών ετών 1936 ■ 1937, τεμάχια 30. 

ς ) Σημειώματα διάφορα, τεμάχια 3. 

ζ ) Χειρόγραφα, τεμάχια 12, ήτοι: 

1. Ήμερολόγιον Ίω. Κ. Χώτζη τού 1878 έκ φφ. 167, διαστ. 0,21x0,14 υπό 

τον τίτλον « Μωσαϊκός “Ανθών άνήκων τφ “Ιωάννη Κ. Χώτζη 1878 », μετά παρέν¬ 

θετων 37 τεμαχίων επιστολών, έγγράφων καί σημειωμάτων. 

2. Χφ. 0,20x0,13 έκ φφ. 11 «Αηηπίεδ άε ΓΕιηρίτε ΟΗοιηβη ρ&Γ ϊ,ηΐίί 

Είίεηάί » (28 ΠίδΙοπο^ταρΙιε { ν&3£&&η&ηπΒ ) άβ ΓΕτηρίτε ΟΗοωειη), Ταβίεδ 

άβδ Μ&Ηετεβ άβδ I, II εί III ίοπαεδ. 

3. Χφ. 0,20x0,13 έκ φφ. 12 ύπό τον τίτλον « Αηηπίεδ άε ΓΕηιρίΓε Οίίοηιμη 

ρατ ΕυΙίί Είίεηάΐ (28 Ηίδίοπο^τ&ρΐιε), ίοηιε II. Τ&βίε άεδ ΜαΙΐετεδ Ενέηε- 

ιηεηίδ άεβ Αηπέεβ 1244 (1828 ) εΐ 1245 ( 1829)». 

4. Χφ. 0,225x0,175 έκ φφ. 81 ύπο τον τίτλον « Νοίεδ ϋίνετδεδ δΐιτ Ρτίβε 

άβ Ο. Ρΐε εί Ιεδ Ρπνΐ1έ£βδ Ναίΐοηαυχ βΐ ΕοεΙέδί&δΗςηεδ Αοεοτάεδ πυχ Οτεοδ 

άε ΙΈπιρίτε εί; α Οειιχ άε Ο. Ρΐε ». 

5. Χφ. 0,21x0,13 έκ φφ. 8 ύπό τον τίτλον « Τ&βίεαηχ 8γηορΙίςριεδ άε ΌγοιΙ 

ΟοηιηιεΓεί&1, Ρ&ηδ 1879». 

6. Χφ. 0,70x0,20 εκ φφ. 3 ύπό τον τίτλον « “Ετος Α', Άριθ. 3 τή 13 Φεβρουαρ. 

1912, Μαθητικός “Αγών, έβδομαδιαΐον περιοδικόν είκονογραφημένον ». 

7. Χφ. 0,215x0,170 έκ φφ. 8 ύπό τον τίτλον «Σύντομος “Οθωμανική Ιστορία 

ύπό Σελήμ Σαπίτ, Μέλους τού Ύψ. Συμβουλίου τής Παιδείας». 

8. Χφ. άκέφαλον καί κολοβόν, 0,25x0,20 ού σιόζονται αί σελίδες 139- 186, 

περιέχον κείμενον θρησκευτικόν έκ τής Παλαιάς Διαθήκης καί τού Μωάμεθ. 

9. Δίφυλλον χφ. 0,20x0,13 άκέφαλον καί κολοβόν, άρχόμενον : «καί τούτο τή 

αλήθεια θέλει χρησιμεύσει έν τοΐς δηγήμασιν αύτών » καί τελευτών « δάκρυα δέ εφε- 

ρον είς τό πρόσωπόν του ». 

10. Δίφυλλον 0,21x0,17 έφ“ ού ποίημα άρχόμενον « Μέ τό κράνος βαρύ στο 

κεφάλι » καί τελευτών « ώς νά έλθη ή ώρα : τίς εί; ». 

11. Φύλλα 5, διαστ. 0,70x0,20 ύπό τον τίτλον « Άπό τάς σελίδας τής Σέρβι¬ 

κης Έπαναστάσεως ». 

12. Δίφυλλον, διαστ. 0,245x0,190 περιέχον «Στοιχεία τού Δημοσίου Δικαίου 

καί τής Πολιτικής Οικονομίας ». 

4 ) Χφ. χαρτφον διαστ. 0,35x0,24 έκ φφ. 123 ών 73 γεγραμμένα ύπό τον τίτλον 

« Κατάστιχον εξόδων τού πλοίου Τιμολέων διοικουμένου παρά τού πλοιάρχου Λαζάρου 

Πινότζη είς τάς διαφόρους εκστρατείας κατά τών εχθρών 1821, Μαρτίου 29, "Υδρα ». 

5 ) Δέκα επτά (17) ιστορικά έγγραφα τού ιατροφιλοσόφου Διονυσίου Πύρ- 

ρου τού Θετταλοΰ τών ετών 1813 - 1857. 

6 ) Συλλογή περιλαμβάνουσα : 

α. Προσιοπικόν άρχεϊον τού άλλοτε πρεσβευτού έν Βερολίνφ Ευθυμίου Κ α- 

νελλοπούλου τών ετών 1923 - 1933 έξ εκατόν περίπου έγγράφοιν καί επιστολών, 

καί άλλων στοιχείων ( καρτών, φωτογραφιών κλπ.). 

β. Προσωπικόν άρχεϊον τού Νικολάου Πλαστήρα τών ετών 1921 έως 1936, περι- 

λαμβάνον: στρατιωτικός μελετάς, εκθέσεις πολυσέλιδους, διαταγάς επιχειρήσεων, ανα¬ 

φοράς, επιστολάς, σημειώσεις, φωτογραφίας κλπ. 
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γ. Προσίυπικόν άρχεϊον Γεωργίου Μιστριώτη των ετών 1832 - 1917 περι- 

λαμβάνον ακέφαλα ή κολοβά χειρόγραφα τυπωθέντων συγγραμμάτων αύτοΰ, Ιδιωτι¬ 

κός έπιστολάς, φωτογραφίας, επισκεπτήρια, τίτλους σπουδών, διπλοόματα παρασήμων, 

γράμματα Πατριάρχων Ιεροσολύμων και Κωνσταντινουπόλεως, σχέδια ομιλιών καί 

μαθημάτων κλπ., καί 

δ. Μικράν συλλογήν είκοσι επτά (27 ) Ιστορικών εγγράφων εξ Επτάνησου, ιδία 

τής Ιθάκης, των ετών 1769 - 1832 άναφερομένων κυρίως εις τον έν Ιθάκη πρόξενον 

τής Ρωσίας καί Δανίας Δημ. “Αλεξάνδρου Νικολάου. 

Εις την Βιβλιοθήκην είσήχθησαν αυτοτελή μέν βιβλία : εξ αγοράς 66, εκ δωρεάς 

77 καί αρκετοί τόμοι παλαιοτέρτον σειρών. Επίσης έβιβλιοδετήθησαν 80 τόμοι βιβλίων. 

Εξοπλισμός. Ήγοράσθησαν α) εν μηχάνημα ΤΚεπτιοίΠηιεΓ προς έπένδυσιν 

τών έφθαρμένιον εγγράφων διά διαφανούς ύλης, β) εν φωχόμετρον, γ) δύο δίδυμοι 

μεταλλικοί άρχειοθήκαι, δ) είς έξαεριστήρ. 

Ετήσιον Δημοσίευμα. Έξεδόθη ό Β' τόμος τών Δημοσιευμάτων τών ΓΑΚ περι- 

λαμβάνων τό 2ον Χειρόγραφον τών Απομνημονευμάτων τοΰ Γενναίου Καλοκοτρώνη 

καί ετοιμάζεται ό Γ' τόμος οστις περιλαμβάνει την « “Αλληλογραφίαν τής Φρουράς 

Μεσολογγίου » ( 1825 - 1826 ). 

Καί τοΰ τόμου τούτου ή έκτύπωσις γίνεται διά τοΰ Εθνικού Τυπογραφείου. 

Άναγνωστήριον. Τό Άναγνωστήριον έλειτούργησε κανονικώς, έσημειώθησαν δέ 

973 παρουσίαι αναγνωστών. 

Στέγη. Τό πρόβλημα τής στέγης απασχολεί τά μέγιστα την υπηρεσίαν καί προς 

τούτο προβαίνει εις τάς δέουσας ενέργειας μέσφ τής προϊσταμένης αρχής. 

Τοπικά 5Αρχεία. Κατόπιν έγκρίσεως κής Επιτροπής έχορηγήθησαν είς τά Το¬ 

πικά “Αρχεία: άνά 1-000 δραχμαί εις τά τής Κοζάνης, Χίου καί Νάξου, 2.000 δέ εις 

τό τής "Ιονίου Γερουσίας. Δυστυχώς ή μή λειτουργία πάντων τών Ιδρυμένων Τοπι¬ 

κών Αρχείων καί ή ελλειψις τοιούτων είς άπαντας τούς Νομούς τοΰ Κράτους, παρέ¬ 

χει μεγίστας δυσκολίας είς τά ΓΑΚ προς διάσωσιν τών Δημοσίων αρχείων τών επαρχιών. 

Έπι&εώρησις Αρχείων. Κατόπιν διαταγής τοϋ Υπουργείου Παιδείας ό κ. Διευ¬ 

θυντής έπεθεώρησε τό Ιστορικόν "Αρχεϊον Κεφαλληνίας. 

Επίσης επ’ εύκαιρίφ τής είς Μυτιλήνην μεταβάσεώς του ώς προσκεκλημένος τής 

Ί. Μητροπόλεως κατά τήν έκεϊ μετακομιδήν τών λειψάνων τοΰ αειμνήστου Μητρο¬ 

πολίτου Ούγγροβλαχίας "Ιγνατίου έμελέτησε μετά τοΰ σεβασμιωτάτου Μυτιλήνης κ. 

"Ιακώβου τήν δυνατότητα ίδρύσεως έν Λέσβφ μονίμου τοπικού "Αρχείου παρά τινι 

Μονή ή παρά τή *Ι. Μητροπόλει. 

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μεσαιωνικόν ’Δρχεΐον. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1961. - Τό Μεσαιωνικόν "Αρχεϊον είχε κατά τό έτος 1961 τήν 

τιμήν νά προσφέρη έν ακόμη έκ τών στελεχών του είς τήν Άνωτάτην Έκπαίδευσιν. 

Ό μέχρι τοΰδε Διευθυντής αύτοΰ κ. Μανοΰσος Ί. Μανούσακας, κατόπιν τής 

εκλογής του ώς καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άπεχώρησε τής θέσεώς 

του από τοΰ Μαΐου 1961- Ή διεύθυνσις τοΰ "Αρχείου άνετέθη είς τόν συντάκτην κ. 

Λέανδρον Βρανούσην. 

Αί έργασίαι τοΰ Μεσαιωνικού "Αρχείου συνεχίσθησαν καί κατά τό έτος τοΰτο 

κανονικώς. 
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Αί άποδελ,τ ιώσεις — άπό ιστορικής καί γλωσσικής πλευράς — κειμένων καί πρα¬ 

γματειών έπλούτισαν μέ ιό νέον υλικόν τάς δελτιοθήκας τοΰ Αρχείου. Παραλλ.ήλως 

έπροχώρησαν ίκανοποιητικώς πάσαι αί άνατεθεΐσαι είς τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον 

πρόσθετοι έργασίαι. Ουτω ή καταρτιζόμενη ' Ελληνική Βιβλιογραφία τής δεκαετίας 

1791 - 1799 συμπληροΰιαι είς τελικήν επεξεργασίαν καί θά παραδοθή εντός τοΰ 1962 

είς τό τυπογραφεΐον. "Η ’Έπετηρίς τον Μεσαιωνικού 9Αργείου έξετυποί)θη ήδη κατά 

μέγα μέρος καί κυκλοφορεί συντόμως είς διπλοΰν τόμον. Τέλος δέ ό Κατάλογος τών 

χειρογράφων κωδίκων τών Μονών τών Μετεώρων, τόν όποιον έκ τών καταλοίπων τοΰ 

αειμνήστου Ακαδημαϊκού Νίκου Α. Βέη, άνέλαβε ή Ακαδημία νά έκδώση έπι- 

με?νείφ τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου, παρελήφθη, έταξινομήθη, ήλέγχθη καί είναι έτοι¬ 

μος νά παραδοθή είς τό τυπογραφεΐον. Τό έργον υπολογίζεται ότι θά ύπερβή τάς 

1000 σελίδας μεγάλου σχήματος. 

Τό άρχεϊον μικροφίλμ καί φωτογραφιών έπλουτίσθη μέ σημαντικόν υλικόν έκ χει¬ 

ρογράφων κωδίκοϊν, ανεκδότων εγγράφων·—βυζαντινών καί μεταβυζαντινών καθώς 

καί έκ σπανίων εκδόσεων, προερχόμενων άπό βιβλιοθήκας καί αρχεία τής "Ελλάδος 

καί τοϋ "Εξωτερικού. Τήν συγκομιδήν έπλούτισεν επίσης ολιγοήμερος αποστολή τοΰ 

Διευθυντοΰ κ. Μανούσακα είς Μετέωρα καί Κοζάνην, καθώς καί ή (ίδίαις δαπάναις) 

μετάβασις κατά τάς θερινάς διακοπάς είς Άγιον “Ορος τών συντακτών Β. Σφυρόερα 

καί Χρ. Πατρινέλη. 

Τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον έξεπροσιοπήθη υπό τοΰ Διευθύνοντος αυτό κ. Λ. Βρα- 

νούση είς τό 12«ν Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τής Άχρίδος, κατά τόν παρελ¬ 

θόντα Σεπτέμβριον, παρέσχε δέ καί κατά τό έτος τοΰτο τήν συνδρομήν του εις δεκά¬ 

δας "Ελλήνων καί ξένων ερευνητών, οί όποιοι προσέφυγον είς αυτό άπ" ευθείας ή 

δΓ αλληλογραφίας. 
Είς τήν βιβλ>.ιοθ?ίκην τοΰ Αρχείου εισήχθησαν — έκ δωρεών καί ανταλλαγών ή 

έξ αγοράς — υπέρ τούς έπτακοσίους τόμοι βιβλίων καί περιοδικών, ελληνικών καί ξένων. 

Ό τεχνικός εξοπλισμός τοϋ Αρχείου συνεπληρώθη μέ συσκευήν φωτοαντιγρά¬ 

φων, μέ νεαν συσκευήν άναγνώσεως μικροφίλμ καί μέ νεαν γραφομηχανήν, άντικατε- 

στάθησαν τά παλαιά ξύλινα κυτία δΓ ειδικών μετάλλινων δελτιοθηκών, άνενεώθη 

καί συνεπληρώθη ή έπίπλωσις, επ' εύκαιρίςι δέ καί τών γενομένων μικροεπισκευών χά¬ 

ρις είς τήν ευμενή πάντοτε συναντίληψιν τοϋ "Εφόρου τής Ακαδημίας κ. Γ. Βελ- 

Χσου _ άνεκαινίσθη καί έβελτιώθη αίσθητώς ή γενική έμφάνισις τών γραφείων. 

Τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον αναμένει τήν συμπλήρωσιν τοΰ έν αύτφ ύπηρετοΰντος 

ολιγάριθμου προσωπικού καί εξακολουθεί νά έλπίζη οτι δεν θά βραδυνη η από πολ¬ 

λών ήδη ετών αναμενόμενη βελτίωσις τοΰ γλισχροτάτου μισθολογίου τών είς τά "Ιδρύ¬ 

ματα τής Ακαδημίας εργαζομένου επιστημόνων. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1962. - Τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον, παρά τό όλιγάριθμον προ¬ 

σωπικόν αύτοΰ, έξηκολούθησεν εργαζόμενον είς όλους τούς τομείς τοΰ προγράμμα¬ 

τος του. 
Συνεχίσθησαν αί άποδελτκόσεις κειμένων καί πραγματειών, αί όποΐαι έπλούτι¬ 

σαν μέ νέον, ιστορικόν Ιδίςι, υλικόν τάς δελτιοθήκας τοΰ Αρχείου. Έκ τών άποδελ- 

τιωθέντιον έργων σημειοόνομεν ιδιαιτέρως τά σχετικά προς τά Μετέωρα δημοσιεύματα 

τοΰ αειμνήστου Ν. Α. Βέη, τούς δυσπρόσιτους Επισκοπικούς Καταλόγους τοΰ Άν¬ 

θιμου Άλεξούδη καί τήν πολύτιμον σειράν τοΰ περιοδικού « Έκκλ. Αλήθεια *. 

Τό άρχεϊον μικροφίλμ καί φωτογραφιών έπλουτίσθη μέ σημαντικόν υλικόν έκ χει¬ 

ρογράφων κωδίκων, ανεκδότων εγγράφων καί σπανίων εκδόσεων, προερχόμενων άπό 

βιβλιοθήκας καί αρχεία τής Ελλάδος καί τοΰ "Εξωτερικού. "Ιδιαιτέρως μνημόνευα- 
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μεν την συλλογήν 1000 περίπου φωτογραφιών έκ Μετεώρων ( άριθ. πρωτ. 964 καί 967). 

Διενηργήθησαν επίσης άνταλλαγαί μικροφίλμ μέ επιστημονικά ιδρύματα του Εξωτε¬ 
ρικού ( άριθ. πρωτ. 964 καί 965 ). 

Εις την βιβλιοθήκην του Αρχείου είσήχθησαν — εκ δωρεών καί ανταλλαγών ή 

αγοράς υπέρ τούς τριακοσιους τομοι βιβλίοιν καί περιοδικών, ελληνικών καί ξένων 
( άριθ. βιβλίου εισαγωγής 1939-2305). 

*Η δωρηθεΐσα είςτό Μεσαιωνικόν Άρχεΐον Συλλογή Σταμονλη, πολύτιμος συνα¬ 

γωγή αρχειακοί υλικοί περί Θράκης καί Θρακών, έταξινομήθη καί έναπετέθη είς 
είδικάς θήκας, άσφαλισθεΐσα καί εις ιδιαίτερον επιπλον. 

Έξεδόθη καί έτέθη εις κυκλοφορίαν ή Έπετηρίς τον Μεσαιωνικόν * Αρχείου ( τόμ. 

8 - 9 ), η οποία ανταλλάσσεται με τά σπουδαιότερα ανάλογα περιοδικό τής ημεδαπής 
καί τής αλλοδαπής. 

Εϊς δέ τάς έκδόσεις τον Μεσαιωνικόν Αρχείου, πλήν τής Ελληνικής Βιβλιογρα¬ 

φίας των ετών 1791 - 1799, τοΰ Καταλόγου των Μετεωρικών χειρογράφων τοΰ Ν. Α. 

Βέη καί των έργων τοΰ Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, προσετέθησαν εφέτος καί τά Μα¬ 

νιάτικα Στιχουργήματα τοΰ Νικήτα Νηφάκου, τά όποια θά παρουσίαση ό ακαδημαϊ¬ 
κός κ. Σωκρ. Κουγέας. 

Πλήν των ανωτέρω, οί έν τφ Μεσαιωνικφ Άρχείφ εργαζόμενοι επιστήμονες 

παρουσίασαν κατά τό λήξαν έτος καί ίδια δημοσιεύματα. Ό Διευθυντής κ. Λ. Βρα- 

νούσης εξέδωκε τον πρώτον τόμον των « Χρονικών τής *Ηπείρου > καί άλλας μικρο- 

τέρας πραγματείας. 'Ο συντάκτης Β. Σφυρόερας πραγματείας περί Σεργίου Μακραίου, 

Χρύσανθού ΑΙτωλοί καί Κυκλαδιτών Σμύρνης. *0 συντάκτης Π. Πετρής έβραβεύθη 

υπό τής Γλωσσικής “Εταιρείας δι“ ανέκδοτον συλλογήν γλωσσικού υλικοί. Ό έκτα¬ 

κτος συντάκτης Χρ. Πατρινέλης έδημοσίευσε πραγματείας περί Μιχαήλ “Αποστόλη, 

περί Μεγ. Ρητόρων τοΰ Πατριαρχείου καί πολλά άρθρα εις “Εγκυκλοπαίδειας. 

Τό Μεσαιωνικόν “Αρχεΐον παρέσχε καί κατά τό έτος τοΰτο τήν συνδρομήν του εις 

δεκάδας “Ελλήνων καί ξένων ερευνητών, οί όποιοι προσέφυγον εις αυτό άπ’ ευθείας 

ή δΓ αλληλογραφίας· ό δέ Διευθυντής αυτοί έκλήθη κατά τον παρελθόντα “Οκτώ¬ 

βριον εις τό έν Μονάχφ συνελθόν Συνέδριον “Ιστορίας καί Βαλκανιολογίας ( άριθ. 

πρωτ. 985/10 - 10- 1962 ). 

Ο Διευθυντής τοΰ Μεσαιωνικοί “Αρχείου Λ. Βρανούσης μετέβη κατά τάς θερι¬ 

νός διακοπάς καί ώλοκλήρωσε τάς έρευνας του ε’ις τήν έν Ήπείρφ Μονήν Γηρομε- 

ρίου, όπόθεν συνεκόμισε πλουσιώτατον ύλικόν. Δεκάδες βυζαντινών καί μεταβυζαντι¬ 

νών εγγράφων, άγνωστοι κώδικες, χρυσόβουλλα ηγεμόνων τής Βλαχίας καί Μολδα¬ 

βίας, πατριαρχικά σιγίλλια, έπιγραφαί, ενθυμήσεις κλπ. διαφωτίζουν πρόσωπα καί 

πράγματα τής εποχής του μεσαιωνικοί Δεσποτάτου καί τής μεταγενεστέρας “Ηπείρου. 

“Η ανέκδοτος κτητορική διαθήκη τοΰ ϊδρυτοΰ τής Μονής, ό άνέκδοδος επίσης βίος 

καί ή ακολουθία αυτοί προσθέτουν εις τό στερέωμα των “Αγίων τής “Ορθοδοξίας 

ένα άγνωστον μέχρι τουδε "Οσιον, διαλάμψαντα έν Ήπείρφ κατά τήν ΙΓ' καί ΪΔ' 
εκατονταετηρίδα. 

Τό Μεσαιωνικόν “Αρχεΐον αναμένει τήν συμπλήρωσιν τοΰ έν αύτφ ύπηρετοίντος 

ολιγάριθμου προσωπικοί καί έξακολουθεΐ νά έλπίζη ότι δεν θά βραδύνη ή από πολ¬ 

λών ήδη ετών αναμενόμενη βελτίωσις του γλισχροτάτου μισθολογίου των εις τά “Ιδρύ¬ 

ματα τής “Ακαδημίας εργαζομένων επιστημόνων. 
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β’) Τό Ααογραφικόν Άρχεΐον 

(1961 -1962). 

Τό Ααογραφικόν “Αρχεΐον κατά τά έτη 1961 καί 1962 συνέχισε τό έργον τής 

περισυλλογής λαογραφικής καί μουσικής ύλης, τής άποδελτιώσεως κατ’ είδος καί τής 

κατατάξεαις αυτής, κατόπιν αρχειακής επεξεργασίας· πρός δέ ήσχολήθη καί εις είδι- 

κωτέραν μελέτην διαφόρων θεμάτων καί εις σχετικός δημοσιεύσεις. 

I 
Α'. Κατά τό έτος 1961 έγένοντο είδικώτερον αί κάτωθι εργασίαι: 

α) Είσήχθησαν εις τό “Αρχεΐον 31 νέαι χειρόγραφοι σύλλογοί ποικίλης ύλης 

έκ 4118 σελίδων. Έκ τούτων 5 προήλθον έκ λαογραφικών καί μουσικών αποστολών 

τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού τοΰ “Αρχείου, αί δέ υπόλοιποι 26 άπεστάλησαν υπό 

δημοδιδασκάλων καί άλλων. 

Είς λαογραφικάς σύλλογός υπό δημοδιδασκάλων αί όποϊαι είχον άποσταλή ύπ’ 

αυτών εις τό Ααογραφικόν Άρχεΐον κατά τά έτη 1958*1960 άπενεμήθησαν υπό τής 

“Ακαδημίας, κατόπιν προτάσεως τοΰ Λαογραφικοί “Αρχείου, αί εξής τιμητικά! δια¬ 

κρίσεις : 

1) “Έπαινος μετά χρηματικής αμοιβής δρχ. 2.000 είς τούς : 1) Έ μ μ. Σ α ρ έ λ- 

λην, δημ/λον είς Πλαγιάν Λέσβου. 2) Νικ. Ζάρακαν, δημ/λον είς Πυλί Κώ. 

3) Θεό δ. Τρουπήν, δημ/λον είς Καλλιθιάν Έλασσόνος. 4) Κωνστ. Φίλιον, 

δημ/λον είς Βελεντσικόν Άρτης. 5) X α ρ. Σπανόν, συνταξ. Καθηγητήν διά συλ¬ 

λογήν του έξ “Ικαρίας. 6) Ίωάνν. Κασιμάτην, συνταξ. δημ/λον, διά συλλογήν 

εκ Κυθήρων. 7) Κω’νστ. Βήχον, δημ/λον είς Τριοβασάλους Μήλου. 8) Γερ. 

Παπατρέχαν, δημ/λον είς Χρυσοβίτσαν Ξηρομέρου Μεσολογγίου. 

2) “Έπαινος μετά χρηματικής αμοιβής δρχ. 1500 είς τούς : 1) Β α σ. Παυλί¬ 

δην, δημ/λον είς Μάνδραν Αττικής διά συλλογήν του έκ Παραμυθίας “Ηπείρου. 

2 ) Κωνστ. Μ ά ν ο ν, δημ/λον είς Ζούζουλην Νεστορίου. 3 ) Γεώργ.Πάλλαν, 

επιθεωρητήν δημοτικών σχολείων έκπ. περιφ. “Εδέσσης. 

3) “Έπαινος μετά χρηματικής αμοιβής δρχ. 1.000 είς τούς: 1) Στέφ. X ρ ι- 

σ τ ο φ ί δ η ν, δημ/λον είς Καταφύγιον Κοζάνης. 2) Μάρκον Βρατσάλην, 

δημ/λον είς Λερόν. 3) Κωνστ. Κώνσταν, φιλόλογον, διά συλλογήν του έκΓου- 

ριάς Μεσολογγίου. 4) Άνδρ. Θεμελήν, δημ/λον είς Μονοδένδριον Ζαγορίου 

“Ηπείρου. 

4) “Έπαινος άνευ χρηματικής αμοιβής είς τούς : 1) Κωνστ. Παπαμιχαήλ, 

συνταξ. δημ/λον έκ Θεσπρωτικοί “Ηπείρου. 2)Γεώργ, Γιαννοϋχον, δημ/λον 

είς Καλομοίραν Καλαμπάκας. 

β ) “Υπό του επιστημονικοί προσωπικοί τοΰ Αρχείου Ιξετελέσθησαν άποστολαί 

πρός συλλογήν μουσικής καί άλλης λαογραφικής ύλης : 1 ) τοΰ ΔιευθυντοΟ Γ. Κ. 

Σπυριδάκη είς σλαβόφωνα παλαιότερον χωρία τοί νομοί Πέλλης, 2) τοί συντ. Δημ. 

Οίκονομίδου είς Κατσανοχώρια τής “Ηπείρου, 3) τοί μουσικοί Σπ. Περιστέρη είς 

περιοχάς τών επαρχιών Αιτωλίας καί Ναυπακτίας, 4) τοΰ επί συμβ. συντ. Στεφ. 

Ήμέλλου είς περιοχάς τοΰ νομοί Ξάνθης, 5 ) τοΰ επί συμβ. μουσικοί Σταύρου Κα- 

ρακάση είς τήν περιοχήν Παγγαίου Μακεδονίας. 

“Εκ τών αποστολών τούτων συνελέχθη λαογραφική ύλη έκ σελ. 2130 καί δημώ¬ 

δης μουσική έξ 909 ηχογραφήσεων επί ταινιών μαγνητοφώνου. “Η “Εθνική Μουσική 

Συλλογή έπλουτίσθη ετι διά 254 ηχογραφήσεων δημωδών ασμάτων καί λαϊκών χορών 
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εκ δωρεών τρίτων, ήτοι του Κωνστ. Ίωαννίδου, Έπιθεωρητοΰ τής Μουσικής Μ.Ε. 

έν Λευχωσίςι Κύπρου, τοΰ φιλολόγου Κ. Κώνστα, του έλληνοαμερικανοΰ Ίωάννου 

Ανδρομέδα, τοΰ ίσραηλινοΰ μουσιχολόγου Εβο Εονί κ.α. 

Εις την Δισκοθήκην είσήχθησαν δι* αγοράς 102 δίσκοι δημώδους μουσικής, 

προς δε 43 μουσικά χειρόγραφα έκ δωρεάς τοΰ κ. Δημ. Κισσοπούλου, περιέχοντα 

εναρμονίσεις δημοτικών τραγουδιών υπό Γ. Λαμπελέτ και Ίω. Ντάβη. 

γ) Ύπό τοΰ προσωπικού, Ιδία υπό των γραφέων, άπεδελτιώθη κατ’ είδη λαο* 

γραφική ύλη έκ 10 χειρογράφων συλλογών καί έκ διαφόρων εντύπων, ήτις έν μέρει 

κατετάχθη άρχειακώς ύπό των συντακτών. 

Τό επιστημονικόν προσωπικόν ήσχολήθη κυρίως είς τήν συνέχισιν τής έκτυπώ- 

σεως του Α' τόμου τής Εκλογής τών δημοτικών τραγουδιών, τήν τελικήν επεξεργα¬ 

σίαν προς έκδοσιν τοΰ κεφαλαίου τών παραλογών, τήν παρασκευήν πρός εκδοσιν 

απανθίσματος παροιμιών καί γνωμικών ως καί Μουσικής συλλογής. 

Ύπό τοΰ Διευθυντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη, συνετάχθη οδηγός συλλογής λαογραφι- 

κής ύλης, δστις, έκτυπούμενος, θά άποστέλλεται πρός δημοδιδασκάλους καί άλλους 

οΐτινες επιθυμούν νά ασχοληθούν εις τον καταρτισμόν σχετικών συλλογών. 

Τής Έπετηρίδος του Λ.Α. έπερατώθη ή έκτύπιοσις όμοϋ τών τόμων 11 καί 12, 

τών ετών 1958 - 1959. 

δ) Ό Διευθυντής τοΰ Αρχείου Γ. Κ. Σπυριδάκης μετέσχε τοΰ συγκροτηθέντος 

έν Άχρίδι άπό 10 -16 Σεπτ, έ.έ. XII Διεθνοΰς Συνεδρίου τών Βυζαντινών Σπουδών, 

προέβη δ' ούτος έν αύτφ καί είς άνακοίνωσιν υπό τον τίτλον : « Τά ελληνικά άστρο- 

λογικά κείμενα ώς πηγή πρός έξέτασιν τοΰ δημοσίου καί τοΰ ΐδιοϊτικοΰ βίου τών 

Βυζαντινών». Ούτος μετέσχεν έτι καί τοΰ Α' Διεθνοΰς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου έν 

Ήρακλείφ άπό 20-28 Σεπτεμβρ. ένώπιον τοΰ οποίου άνεκοίνωσε μελέτην του μέ τον 

τίτλον « Ό μύθος τοΰ Πολυφήμου είς δημώδεις παραδόσεις περί τών Τριαμάτηδων ». 

ε) (Η Βιβλιοθήκη τοΰ Λαογρ. *Αρχείου έπλουτίσθη δι’ 151 τόμων καί φυλλα¬ 

δίων, τών οποίων 61 προήλθον έξ αγοράς, 29 έξ ανταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα 
καί 61 έκ δωρεών. 

ς-) Τέλος ή Μουσειακή συλλογή τοΰ Αρχείου έπλουτίσθη διά 40 νέων λαογρα- 

φικών αντικειμένων έκ τών οποίων 32 προέρχονται έξ αγοράς, τά δ’ υπόλοιπα 8 έκ 
δωρεών. 

II 

Β'. α) Κατά τό έτος 1962 ή εισαγωγή νέας λ.αογραφικής ύλης υπήρξε πλου- 

σιωτέρα. Κατετέθησαν έν συνόλφ 95 συλλογαί έκ τών όποιων 5 προέρχονται έκ τών 

ειδικών αποστολών του προσωπικού, 12 έκ σελ. 922, καταρτισθεΐσαι ύπό λογίων ή 

Σχολείων διά τών μαθητών έν Κύπρφ, άπεστάλησαν διά φροντίδος τοΰ κ. Κωνστ. 

Ίωαννίδου, Έπιθειορητοΰ τής Μουσικής Μέσων Σχολών Κύπρου, 69 ύπό εκπαιδευ¬ 

τικών τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, έξ ών μία ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ Άλμωπίας 

Σ. Φάσα, 9 έκ σελ. 302 ύπό δημοδιδασκάλων χωρίων τής Ξάνθης, περιοχής τών Πο- 

μάκων, διά φροντίδος τοΰ Νομάρχου Κ. Στεργιοπούλου, 22 εκ σελίδων 5006 έκ δη¬ 

μοδιδασκάλων τών εκπαιδευτικών περιφερειών Άλμωπίας, Βέροιας Α' καί Β', Βοΐου, 

Γιαννιτσών, Γρεβενών, Εδέσσης, Έορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης καί Νεστορίου. 

κατόπιν ειδικής εγκυκλίου τοΰ Γενικού Έπιθεωρητοΰ Στοιχ. Έκπαιδεύσεως τής ΙΑ' 

περιφερείας κ. Παν. Νέζη, καί 37 ύπό άλλιον φιλότιμων δημοδιδασκάλων. Τέλος 3 

συλλογαί έκ σελ. 1224 κατετέθησαν ύπό τής φιλολόγου Άννης Παπαμιχαήλ, επιστη¬ 

μονικής συνεργάτιδος άπό τοΰ παρελθόντος Ιουλίου τοΰ Διευθυντοΰ Γεωργ. Κ. Σπυ- 

ριδάκη πρός έκτέλεσιν ειδικής λαογραφικής έρεύνης διά τής οικονομικής ένισχύσεοος 

τοΰ Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών, 6 δ* έτεραι συλλογαί υπό άλλων φίλων τής 

λαογραφίας. 

Τό επιστημονικόν προσιοπικόν έξετέλεσε λαογραφικήν ερευνάν είς τήν ύπαιθρον 

ώς έξης: 1) ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης είς Ικαρίαν* 2) ό συντ. Δημ. Οικονο- 

μίδης είς τήν περιοχήν Ζαγορίου Ηπείρου" 3 ) ό μουσ. Σπυρ. Περιστέρης είς Ευρυ¬ 

τανίαν 4) ό συντ. Κωνστ. Ρωμαίος είς Αρκαδίαν (περιοχήν Κοντοβάζαινας )’ 5)ό 

επί συμβ. μουσ. Στ. Καρακάσης είς Χίον* 6 ) ή φιλόλογος Άννα Παπαμιχαήλ, συνερ- 

γάτις διά τήν έκτέλεσιν ειδικής έρεύνης δι* ένισχύσεως τοΰ Βασιλικού Ιδρύματος 

Ερευνών, είς Σύμην καί Χίον. 

Είς τήν· Εθνικήν Μουσικήν Συλλογήν τοΰ Αρχείου είσήχθησαν έπί ταινιών 

μαγνητοφώνου 842 ηχογραφήσεις μουσικής δημωδών ασμάτων καί λαϊκών χορών. 

β) Εντός τοΰ προγράμματος τοΰ καταρτισμού Αρχείου κινηματογραφικών ται¬ 

νιών λαογραφικών θεμάτων έγένετο κατά τό παρελθόν θέρος έν Λευκάδι ύπό τοΰ 

Διευθυντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη ή πρώτη ταινία μέ θέματα έκ τοΰ γάμου καί τών λαϊ¬ 

κών χορών. 

γ ) Διά τοΰ περιωρισμένου είς αριθμόν προσοιπικοΰ του Αρχείου συνεχίσθη τό 

έργον τής άποδελτιώσεως κατ’ εϊδη λαογραφικής ύλης, έκδεδομένης καί ανεκδότου, 

ώς καί ή αρχειακή, κατόπιν επεξεργασίας, κατάταξις αύτής. Παραλλήλοις προωθη- 

θησαν καί τά δημοσιεύματα του Αρχείου, Ούτω α) έπερατώθη ή έκτύπωσις τοΰ 

Α' τόμου τών Ελληνικών Δημοτικών τραγουδιών έκ σελ. 549 καί τής Έπετηρίδος 

τοΰ Λαογρ. Αρχείου, τόμ. 13 καί 14 (1960-1961). β) τοΰ τομου τής Μουσικής Συλ¬ 

λογής έξετυπώθησαν τά κεφάλαια τών Άκριτικών, Ιστορικών καί Κλέφτικων τρα¬ 

γουδιών. 
Είς ειδικόν τεΰχος άνετυπώθησαν έκ τής Έπετηρίδος τοΰ Αρχείου αί συντα- 

χθεΐσαι ύπό τού Διευθυντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη < Όδηγιαι προς συλλογήν λαογραφι- 

κής ύλης». Τό τεΰχος τούτο άποστέλλεται είς ενδιαφερομένους διά τόν καταρτισμόν 

συλλογών λαογραφικής ύλης. 
δ) Ή βιβλιοθήκη τοΰ Αρχείου έπλουτίσθη διά 143 τόμων περιοδικών, βιβλίων 

καί φυλλαδίων (άρ. είσ. 3309-3451). Έκ τούτων 29 τόμοι προήλθον έξ ανταλλα¬ 

γής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ Αρχείου, 44 έξ αγοράς, αί δέ ύπόλοιποι 70 εκ διορεών 

τών συγγραφέιον ή τών εκδοτών. 
ε) Είς τήν Μουσειακήν συλλογήν είσήχθησαν 50 νέα λαογραφικά αντικείμενα 

προερχόμενα έκ διαφόρων τόπων. Έκ τούτων 21 εδωρηθησαν εις το Αρχείον, τα 

δ’ ύπόλοιπα ήγοράσθησαν. 

ς ) Τής ανεκδότου είς τό Λαογρ. Άρχεΐον λαογραφικής ύλης μεθ’ ής καί ή μου¬ 

σική, ώς επίσης καί τής ειδικής βιβλιοθήκης τοΰ Ιδρύματος, έκαμαν χρήσιν πολλοί 

ημεδαποί λαογράφοι καί άλλοι λόγιοι, προς δε καί αρκετοί αλλοδαποί. 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (1961) 

Ιστορικόν τής ίδρύσεως. Προσηρτημέναι Έπιτροπαί. Τό Κέντρον Βυζαντι¬ 

νών Ερευνών ίδρύθη διά πράξεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν ΙΘ' Συνε¬ 

δρίαν αύτοΰ τής 11 Μαιου 1960, ήρχισε δέ λειτουργούν τήν 1 Δεκεμβρίου τοΰ αυτού 

έτους. Τή αιτήσει τών ερευνητών Διονυσίου Ζακυθηνοΰ, Μ. Μανούσακα καί I. Καρα- 

γιαννοπούλου καί δΓ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής 8 Φεβρουάριου 

1961 προσηρτήθη είς τό Κέντρον ή « Επιτροπή διερευνήσεως, φωτογραφήσεως καί 
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καταλογογραφήσεως των έν δημοσίαις Βιβλιοθήκαις, μοναστηριακοΐς ίδρύμασι καί 

ίδιωτικαΐς συλλογαΐς άποκειμένων δημοσίων κλπ. εγγράφων του Βυζαντίου >. Έν 

τοΐς εξής τά πεπραγμένα τής Επιτροπής καταχωρίζονται όμοΰ μετά των πεπραγμέ- 

νοιν τοΰ Κέντρου. 

Προσωπικόν. Έν των έγκριθεισών έν τφ προΰπολογισμφ τοΰ Ιδρύματος οκτώ 

θέσεων επιστημονικού προσωπικού προσελήφθησαν κατά την διάρκειαν τοΰ έτους 

τούτου οί ακόλουθοι: Αθανάσιος Κομίνης, πτυχιοΰχος καί διδάκτωρ τής Φιλοσοφι¬ 

κής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, παλαιός υπότροφος του ΙΚΥ, επί βαθμφ 

έρευνητοΰ ( άπό Ιυζ Δεκεμβρίου 1960), Μαρία Νυσταζοπούλου, πτυχιοΰχος τής Φιλο¬ 

σοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιοΰχος τής ΙΕζοοΙβ Ν&ίϊοπαίε άβδ 

Οηβηΐαΐεδ νΐνπηίβδ διά τήν Ρωσικήν γλώσσαν καί φιλολογίαν, άίρίο- 

ιαέε όε ΓΕεοΙβ άβδ Ηθιιίεδ ^ίυάεδ παρά τή Σορβώνχι, παλαιά υπότροφος τοΰ 

ΙΚΥ, επί βαθμφ βοηθού έρεύνης ( άπό Ιυς Δεκεμβρίου 1960 ), Ελισάβετ Ζαχαριά- 

δου, πτυχιοΰχος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου "Αθηνών, διδάκτωρ 

τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παλαιά υπότροφος τοΰ 

ΙΚΥ είδικευθεΐσα εις Βυζαντινός καί Τουρκικάς σπουδάς, επί βαθμφ έρευνητοΰ 

(άπό Ιυς Ιανουάριου 1961), Παναγιώτης Νικολόπουλος, πτυχιοΰχος τής φιλοσοφι¬ 

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παλαιός υπότροφος τοΰ ΙΚΥ, επί βαθμφ 

βοηθοΰ έρεύνης (άπό 1’ΐζ Ίανουαρίου 1961), Νικόλαος Οίκονομίδης, πτυχιοΰχος τής 

Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιοΰχος τής £εο1ε Ναΐΐοππίε 

άεδ Βπη§;υβδ Οηεηίαΐεδ νίνπηίεδ διά τήν Ρωσικήν γλώσσαν καί φιλολογίαν, 

διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου των Παρισίων ( άοείοταί άε Ιτοΐδΐέπιβ εγείε), παλαιός 

υπότροφος τοΰ ΙΚΥ, επί βαθμφ βοηθοΰ έρεύνης ( άπό 1ης Αύγουστου 1961). 

Έξ άλλου άπό τοΰ παρελθόντος Φεβρουάριου είργάσθησαν έν·τφ ήμετέρω Κέν- 

τρφ οί συνεργάται τής προσηρτημένης Επιτροπής εγγράφων, ήτοιΈρασμία Σι- 

γάλα - Βρανούση, πτυχιοΰχος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών 

( άπό Φεβρουάριου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1961), Στυλιανός Παπαδόπουλος, πτυχιοΰ¬ 

χος τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου "Αθηνών ( άπό Φεβρουάριου μέχρι 

30 Σεπτεμβρίου 1961), Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, πτυχιοΰχος τής Φιλοσοφικής 

Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου "Αθηνών (άπό Φεβρουάριου μέχρι 31 Μαρτίου, δτε 

προσελήφθη είς τό Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών ). Εις τήν θέσιν αΰτοΰ διωρίσθη 

άπό 1 Μαΐου 1961 ό Δημήτριος Σοφιανός, πτυχιοΰχος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ 

Πανεπιστημίου "Αθηνών. 

Χρηστικά έργα πρακτικής σημασίας. "Εκ των πρώτων μελετημάτων τοΰ Κέν¬ 

τρου υπήρξε καί τούτο, νά συγκρότηση έργα πρακτικής σημασίας, δυνάμενα νά βοη¬ 

θήσουν χό προσωπικόν εις τάς έρευνας του. Ουτω κατηρτίσθησαν ή ήρχισαν καταρ¬ 

τιζόμενα τά ακόλουθα χρηστικά έργα : 

α) Άποδελτίωσις Ρωσικών περιοδικών καί συγγραμμάτων ( Μ. Νυσταζοπούλου ). 

β) "Αποδελτίωσις Τουρκικών περιοδικών ( Έλ. Ζαχαριάδου )· 

γ) Συναγωγή ύλικοΰ διά τήν σύνταξιν « Λεξιλογίου των παλαιογραφικών όρων * 

( Ά. Κομίνης ). 

δ) Συγγραφή υπομνήματος « Περί τής ανάγκης συντάξεως επιστημονικών κατα¬ 

λόγων χειρογράφων κωδίκων έν Έλλάδι » ( Ά. Κομίνης). 

ε ) Καταρτισμός « Κανόνων περιγραφής Ελληνικών Χειρογράφων κωδίκων» 

{ "Α, Κομίνης ). 

ς ) Καταρτισμός « Βιβλιογραφίας (1892 - 1959 ) χειρογράφων κωδίκων, παπύρων, 

εγγράφουν καί παλαιογραφικών σπουδών * καί ταξινόμησις αυτής κατ’ είδη καί κατά 

τόπους ( Π. Νικολόπουλος). 
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Βυζαντινή Χρονογραφία. Άφ’ ής εποχής έξεδόθη τό ανεπαρκές καί σήμερον 

πεπαλαιωμένον έργον τοΰ Μιιτ&ΐί Εδδαί άβ ΟΗνοηορυαρΠίβ ό?/ταηΐΐηε ( 1855, 

1871 - 1873 ), ούδεμία κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν σύνταξιν γενικού έργου Βυζαν¬ 

τινής Χρονογραφίας καί Χρονολογίας. Τα μεταγενέστερα συγγράμματα, τα ΒβμεδΙβη 

τοϋ ΡΓ3ΠΖ Όόΐ£6Γ, τά Ββρβείβδ τοΰ V. Οπιιηβΐ, ώς καί ή βίιτοηοίορίβ τοΰ τελευ¬ 

ταίου, έν μέρει μόνον διηυκρίνησαν χρονολογικά προβλήματα τής Βυζαντινής Ιστο¬ 

ρίας. Παρά πάντων αναγνωρίζεται οτι ή συγγραφή γενικού χρονογραφικοΰ έργου είναι 

επείγον αίτημα τής επιστημονικής έρεύνης. "Ήδη ό Κ. Κπΐπιί33.θ1ΐ6Γ ('Ιστορια τής 

Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τόμ. Γ’, σελ. 598) εγραψεν οτι «ριζική επεξεργασία τής Βυ¬ 

ζαντινής Χρονογραφίας είναι είς πάσαν μελέτην αισθητή ανάγκη », τελευταίους δέ ό 

V. ΟπιοιθΙ (ΟΗνοηοΙοβίβ, 1958, σελ. IX), έλεγε τά εξής: « υηε Ιεΐΐε εηίτερπδβ 

( ε’εεί: ά άΐτε, ιιηε τείοηίε, τέροηάβηί αυχ ρτοκτέδ τέαΐΐδεδ εί πιιχ εχΐ^εηδεδ 

ποϊυείΐεδ όιι εέΐέβτε Ε$8<χί άιι ΟινοηοΙορίβ 1)ΐ)ζαηΗηβ ά Ε. <3ε ΜιιτεΙΙ, ρατιι 

δϊεείε άεταίετ ) εβί, οετΐβδ, άεβ ρΐιΐδ άέδϊτπΒΙεδ βΐ Βίεη ώ'£ηε άε Ιεηίετ ιιηε 

έςριίρε οοιΐΓίΐ£ειΐ.5ε *■ Διά τοΰτο, ευθύς ώς ίδρύθη τό καθ ημάς Κέντρον, ο υπο¬ 

φαινόμενος άπέβλεψε προς τό μέγα τοΰτο εγχείρημα τής συντάξεως καθολικής Βυζαν¬ 

τινής Χρονογραφίας, πιστεΰων οτι έκτος τής γενικωτερας συμβολής είς τήν διεθνή 

έρευναν ή περί τά θέματα ταΰτα ένασχόλησις θά άπετέλει έξαίρετον προπαιδείαν διά 

τούς έρευνητάς. Οΰτω μετά μακράς συνεδρίας ( άπό τής 3 Ίανουαρίου 1961 κ.έ. ) 

πάντων των μελών τοϋ Κέντρου, παρόντων καί των καθηγητών Μ Μανούσακα καί 

Ί. Καραγιαννοπούλου καί τής Ύφηγητρίας Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, καθωρί- 

σθησαν έν πάση λεπτομερεία 6 χαρακτήρ τοΰ έργου, η εκτασις αυτοΰ, ως και η ακο¬ 

λουθητέα μέθοδος. Προς ένημέρωσιν υμών παραθέτομεν κατωτέρω γενικάς τινας 

ειδήσεις : 
1. Τό μελετώμενον έργον δεν θά είναι άναχοινευσις καί άνακαίνισις τοΰ βιβλίου 

τοΰ Ματαΐΐ, άλλ’ έξ ύπαρχής καταρτισμός νέου συγγράμματος, ανεξαρτήτου των 

παλαιοτέρων. 
2. Τό έργον θά καταρτισθή άποκλειστικώς επί τή βάσει τών πηγών, λαμβανο- 

μένης ύπ* δψιν καί τής διεθνούς βιβλιογραφίας. 

3. Ή « Βυζαντινή Χρονογραφία* θά άναφέρεται είς τήν "Ιστορίαν τοΰ Βυζαν¬ 

τινού Κράτους άπό του έτους 324 μέχρι τοΰ έτους 1453. Είς τούτην θά περιληφθοΰν 

γεγονότα τών Ελληνικών Κρατών, οσα ίδρύθησαν εν τφ πλαισίφ τοΰ Βυζαντίου, τής 

Αύτοκρατορίας τής Νίκαιας, τής Αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος, τοΰ Δεσποτάτου 

τής "Ηπείρου καί του Δεσποτάτου τής Πελοποννήσου. Κατ’ έξαίρεσιν θά τύχουν μνείας 

καίριά τινα γεγονότα τής Ιστορίας τής Λατινικής "Ανατολής καί τών λαών, μετά 

τών οποίων οί Βυζαντινοί ήλθον εις συνάφειαν. 

4. Ή «Βυζαντινή Χρονογραφία* θά άναφέρεται μέν κατά προτίμησιν είς τήν 

Πολιτικήν Ιστορίαν, θά περιλαμβάνη δ’ όμως θέματα τοΰ καθ’ όλου βίου του Βυ¬ 

ζαντίου. Κατά τό καταρτισθέν γενικόν Διάγραμμα τά θέματα καθωρίσθησαν ώς ακο¬ 

λούθως : Α' Φυσικά Φαινόμενα. Β' Πολιτική 'Ιστορία (Δυναστική "Ιστορία, Πολεμικά 

Γεγονότα, Διεθνείς πολιτικοί καί οικονομικοί σχέσεις, Δημοσιονομική καί οικονομική 

πολιτική, Δημόσια έργα καί έργα εύποιιας). Γ Δημόσιός βιος ( Κωδικοποιήσεις, σύλ¬ 

λογοί καί εκδόσεις νόμων καί διαταγμάτων, Έμφάνισις καί κατάργησις πολιτικών 

θεσμών καί θεσμόίν τής πολιτικής καί στρατιωτικής διοικήσεως, Προσωπογραφία πολι¬ 

τικών προσωπικοτήτων καί δημοσίων λειτουργιών). Δ Κοινωνικός βιος ( Αστική και 

αγροτική κοινωνία, Κοινωνικοί τάξεις καί κοινιονικοί αγώνες, στάσεις καί επαναστά¬ 

σεις, Λοιμοί καί λιμοί). Έ,'3Εκκλησιαστική Ιστορία ( Χριστιανισμός καί διάδοσις αύτοΰ, 

Αιρέσεις, Οίκουμενικαί Σύνοδοι και συνοδοί, Εκκλησιαστικοί θεσμοί: πατριαρχεία, 



558 Ειδήσεις 

αρχιεπίσκοποί, μητροπόλεις, επίσκοποι κλπ., Μοναχικός βίος, Εκκλησία καί Κράτος, 

Διεθνείς εκκλησιαστικοί σχέσεις, τό Σχίσμα των Εκκλησιών καί αί άπόπειραι Ένώ- 

σεως, “Αγιοι καί “Οσιοι, Προσωπογραφία εκκλησιαστικών άνδρών ). <ί' Πνευματικός 

βίος ( “Εργα Τέχνης καί Ιδρύματα λατρείας, Συγγραφή φιλολογικών έργων κ.α., Αν¬ 

τιγραφή χειρογράφων μεγάλων έργων τής Άρχαιότητος, Ιδρύματα παιδείας, Προσω¬ 

πογραφία επιφανών λογίων καί συγγραφέων ). Ζ' Γεγονότα τής Ιστορίας των λαών, 

μεθ’ ών τό Βυζάντιον έρχεται εις σχέσεις { κατ' εκλογήν ). 

Άφοϋ κατά τον τρόπον τούτον καθαιρίσθησαν μετ’ ακρίβειας ό γενικός χαρα- 

κτήρ καί ή όλη διάρθρωσις του έργου, προήλθομεν εις τον μερικοιτερον προγραμμα¬ 

τισμόν καί τόν καταρτισμόν κανονιστικών οδηγιών. Ούτως εκ τών πρωτων συνεταχθη 

ό « Κανονισμός αποδελτιώσεων », διά τοΰ οποίου έλύθησαν θέματα μεθοδικά καί 

τεχνικά άποδελτιιόσεως τών πηγών καί τών βοηθημάτων. 
Τό πρώτον στάδιον τής εργασίας περιλαμβάνει την άποδελτίωσιν τών πηγών 

καί τών βοηθημάτων, περιιορίσθη δ’ αυτή επί του παρόντος εις την πρώιμον Βυζαν¬ 

τινήν εποχήν άπό του 324 μέχρι τοΰ 642, απο τής κτίσεως δηλονότι τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως μέχρι τής καταλήψεως τής Αλεξάνδρειάς υπό τών Αράβων. Έκ τών βοη¬ 

θημάτων έκρίθη άναγκαϊον νά άποδελτιωθή συστηματικώς τό σύγγραμμα τοΰ Ε· δίεία 

ΗίδΙοίνε άιι Βαβ-Ειηρίνβ, τόμ. Α' (1959 ) καί τόμ. Β' (1949 ), τής άποδελτιιόσεως τού¬ 

της άνατεθείσης είς τόν Στυλ. Παπαδόπουλον και την Ελισάβετ Ζαχαριαδου. Ωσαύ¬ 

τως ή Έρασμία Σιγάλα - Βρανούση άπεδελτίωσε τά ΒβρβδΙβη άβν Καίεβηινίίηηάβη 

άβ$ θ8ΐνδγηΪ8οΗβ8 ΒβΐοΗβδ τοΰ Ρταηζ Πόΐ^βτ, τεύχος I, II. 

Παραλλήλους προς ταύτην ήρχισεν ή συστηματική καί ολοκληρωτική άποδελτίι»- 

σις τών πηγών. Άπεφασίσθη ή έρευνα τών εξής συγγραφέων: τού Άμμιανοΰ Μαρ- 

κελλίνου (υπό Π. Νικολοπούλου), τοΰ Ζωσίμου (υπό Στ. Παπαδοπούλου), τού Πρί- 

σκου (υπό Άθ. Κομίνη), τοΰ Προκοπίου (υπό Μαρίας Νυσταζοπούλου ), τοΰ Με¬ 

νάνδρου τοΰ προτήκτορος ( ΰπό ’Αθ. Κομίνη ), τοΰ Γεωργίου Πισίδου (υπό Νικ. Οικο- 

νομίδου ). Τινές τών αποδελτιώσεων τούτιον ( Πρίσκος, Προκόπιος ['Υπέρ τών Πολε¬ 

μούν, I - IV, καί *Ανέκδοτα ], Πισίδης ) έπερατώθησαν ήδη, αί άλλαι συνεχίζονται κατά 

τρόπον Ικανοποιητικόν. Είς τόν Νικ. Οίκονομίδην άνετέθη ή έρευνα τών πηγών τής 

περιόδου 602 - 642 καί ή διευκρίνησις τών προβλημάτων τών άναφερομένων είς τάς 

σχέσεις τών χρονογράφων Θεοφάνους, Νικηφόρου Πατριάρχου, τοΰ Πασχαλιου Χζο- 

νικοΰ καί τοΰ Κεδρηνοϋ. 

Ή σύνταξις τής « Βυζαντινής Χρονογραφίας » είναι έργον μεγάλου μόχθου καί 

χρόνου μακροΰ. Καί ό προϊστάμενος τοΰ Κέντρου καί οί συνεργαζόμενοι καθηγηταί 

καί οί συνεργάται πάντες έχουν συνείδησιν τών μεγίστων δυσχερείων τού εγχειρήμα¬ 

τος. Έκρίθη δμως άναγκαϊον νά προβληθή ή συγκρότησις ομαδικού έργου γενναίου 

καί διότι αύτη άποτελεΐ αίτημα επείγον τής επιστήμης, άλλά καί διότι ή περί τάς 

πηγάς καί τά βοηθήματα άναστροφή θά συμβάλη, ώς ήδη έλέχθη, μεγάλως είς τήν 

επιστημονικήν καί τεχνικήν μόρφωσιν τών νεωτέρων ερευνητών. Ελπίζομεν ότι τό 

Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, ενισχυόμενον διά νέου προσωπικού, θά δυνηθή νά 

προ αγά γη καί νά φέρη εις πέρας τήν άναληφθεϊσαν < Βυζαντινήν Χρονογραφίαν». 

’ΑηοοτολαΙ καί ερευναι τής ηροοηρτημενης έηιτροηής. Κατά τό άπό 8 Φε¬ 

βρουάριου μέχρι 31 Όκτωβρίου 1961 διάστημα επραγματοποιήθησαν αί κάτωθι 

άποστολαί: 

α) Είς Μετέωρα (27 Μαρτίου 1961). Έφωτογραφήθησαν τά λυτά έγγραφα 

( Βυζαντινά καί επίσημα εκκλησιαστικά τής Τουρκοκρατίας ) τής μονής τοΰ Μεγάλου 

Μετεώρου ( άριθμός εγγράφων 50 ). Επίσης έγένοντο 200 λήψεις φωτογραφιών κω¬ 

δίκων κατ’ επιλογήν. 
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β) Είς Κοζάνην (30 Μαρτίου 1961). Έφωτογραφήθησαν περί τά 200 λυτά 

πατριαρχικά έγγραφα άποκείμενα εν τή Δημοτική Βιβλιοθήκη τής πόλεως. 

γ) Είς Πάτμον, περί ής διαλαμβάνομεν τά δέοντα έν τή επομένη παραγράφφ. 

Παλαιογραφικαί καί άρχειακαί ερενναι είς Πάτμον. Τάς παλαιΟγραφικας και 

άρχειακάς ημών έρεύνας είς τήν Μονήν τοΰ Αγίου Ίωάννου τής Πάτμου ήρχίσαμεν 

κατά τό θέρος τοΰ 1960 (8 Ιουλίου - 11 Αύγουστου) έν τφ πλαισίφ τής «Επιτρο¬ 

πής διερευνήσεως κλπ. τών δημοσίων εγγράφων τού Βυζαντίου » ( βλ. ήμετέραν προς 

υμάς έκθεσιν άπό 31 Ιανουάριου 1961). Κατά τήν πρώτην ταύτην άποστολήν διη- 

ρευνήθη τό άρχεϊον τής Μονής επί τή βάσει τών έκ τών προτέρων παρασκευασθέν- 

των δελτίων τών έκδεδομένων εγγράφων, άκολούθως έταυτίσθησαν, περιεγράφησαν 

καί έφωτογραφήθησαν άπαντα τά Βυζαντινά έγγραφα, ώς καί τά επίσημα εκκλησια¬ 

στικά τής Τουρκοκρατίας. Τά Βυζαντινά έγγραφα άνέρχονται είς εκατόν τεσσαρά¬ 

κοντα περίπου, τά δε επίσημα εκκλησιαστικά είς εκατόν περίπου. ΓΙεραιτέρο) έφωτο¬ 

γραφήθησαν ανέκδοτα Βλαχικά (63 φωτογραφίαι), Τουρκικά φιρμάνια (60 ςποτο- 

γραφίαι ) καί Λατινικά ( 30 φωτογραφίαι) έγγραφα καί επί πλέον τά έγγραφα τά 

άναφερόμενα είς τό έν Θήρα μετόχιον τής μονής Πάτμου (80 περίπου φωτογραφίαι). 

Αί έργασίαι αύται προήχθησαν κατά τό παρελθόν θέρος ( 22 Ιουνίου -12 Αύ¬ 

γουστου 1961) άπό κοινού υπό του προσιοπικοΰ τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών 

( ’Αθ. Κομίνης ) καί τοΰ προσωπικού τής προσηρτημένης Επιτροπής ( Στ. Παπαδό- 

πουλος καί Βασ. Παναγιωτόπουλος, προσληφθείς έν τω μεταξύ ώς βοηθός έρεύνης 

παρά τφ Κέντρω Νεοελληνικών Ερευνών). Είς τούς τρεις τούτους συνεργάτας προσε- 

τέθησαν ίδίαις δαπάναις ή Ελισάβετ Ζαχαριαδου καί ή κυρία Χριστίνα Τουφεξή - 

Πάσχου. Ή Ελισάβετ Ζαχαριαδου ήσχολήθη περί τό. Τουρκικά έγγραφα τής Μο¬ 

νής, ή δέ κυρία Πάσχου περί τάς μικρογραφίας τών χειρογράφων. Αί φωτογραφίαι 

τούτων έλήφθησαν μερίμνη καί δαπάναις τού Ιδρύματος. 

Ή δεύτερα αυτή άποστολή παρεσκευάσθη μετά πάσης άκριβείας είς επανειλημ¬ 

μένος συνεδρίας τών μελών τού Κέντρου καί τών συνεργαζομένων καθηγητών. Ούτως 

ό παρ’ ήμϊν ερευνητής Άθ. Κομίνης ήρεύνησε τό πρόβλημα τής καταλογογραφήσεως 

τών χειρογράφων τής Πάτμου καί υπέβαλε σχετικήν έκθεσιν εν τή συνεδρίφ τής 17 

Ιανουάριου 1961. Ό αυτός συνεργάτης συνήγαγε πάσαν πληροφορίαν άναφερομένην 

είς τά χειρόγραφα τής Πάτμου καί είς τούς έν αύτοϊς περιεχομένους συγγραφείς. 

Έξ άλλου ή παρά τή προσηρτημένη Επιτροπή βοηθός Έρασμία Σιγάλα * Βρανούση 

ήρεύνησε καί άπεδελτίωσε συστηματικώς τά ακόλουθα έργα τοΰ Ργηπζ ϋό1§βΓ : ΰίβ 

ΚαΐββπίΓΐίΐιηάβη άβ3 Ιοίιαηηβε - ΤΗβοΙο§ο$ - ΚΙοβίβνβ αη{ Ραίηΐ08 (Βμζ. ΖβίίδεΙιΗβ, 

28, 1928, σελ. 332 -371 ) καί Ββρβ8ίβη άβν Καύβνηνίιηηάβη άβ3 08ΐνόηιί8βΗβη Ββϊ- 

ΰίΐ68, 1 - III, ώς καί άλλα βοηθήματα. 

Τά επιτεύγματα τής δευτέρας ταύτης ερευνητικής άποστολής είς Πάτμον δύναν- 

ται νά συνοψισθοΰν ώς άκολούθως : 

α) Περιεγράφησαν λεπτομερώς καί συμφώνως προς τάς απαιτήσεις τής συγχρό¬ 

νου επιστήμης οί ύπ’ άριθ. 1 -30 κώδικες, ώς και οί ύπ’ άριθ. 70 καί 171, οΐτινες 

είναι μοναδικοί διά τόν πλούτον τών μικρογραφιών. 

β) Έταξινομήθησαν, περιεγράφησαν καί έφωτογραφήθησαν τά Βυζαντινά καί 

μεταβυζαντινά έγγραφα, όσα λανθάνοντα δεν έφιοτογραφήθησαν κατά τό θέρος 1960. 

Επίσης έταξινομήθησαν, περιεγράφησαν καί έφωτογραφήθησαν έγγραφα Λατινικά, 

Τουρκικά, Ρωσικά καί Βλαχικά. 

γ) Έταξινομήθη, περιεγράφη καί έν μέρει έφωτογραφήθη τό νεώτερον Άρ- 

χεϊον τής Μονής. Τό νεώτερον τούτο Άρχεϊον ήτο όλως άγνωστον είς τήν έρευναν 

προ τών ήμετέρων αποστολών, πρόκειται δέ μελειώμενον νά συμβάλη τά μέγιστα είς 
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τήν διευκρίνησιν τής Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. Άποτελεϊται έκ 13.000 περί¬ 

που εγγράφων, ών τά άναφερόμενα είς τήν περίοδον 1500- 1830 ανέρχονται εις 6 000 

περίπου, καί περιλαμβάνει τά αρχεία τής Μονής καί τής Κοινότητος Πάτμου. 

Προπαρασκεναοτικαι έργασίαι διά τήν έκδοσιν και τήν έπανέκδοσιν τον αρ¬ 

χείου τής μονής Πάτμου. "Απαν τό ουτω συναχθέν αρχειακόν καί παλαιογραφικόν 

υλικόν μέλλει νά άποτελέση άντικείμενον επιστημονικής επεξεργασίας καί κριτικής 

εκδόσεως. Πρός τούτο οί παρά τή προσηρτημένη Επιτροπή βοηθοί έρεύνης Ερα- 

σμία Σιγάλα - Βρανούση καί Δημήτριος Σοφιανός έπελήφθησαν τού έργου τής μετα¬ 

γραφής των κειμένων. Μετεγράφησαν ήδη επί τή βάσει των ληφθεισών φοιτογραφιών 

αύτοκρατορικά έγγραφα τοΰ Μιχαήλ τοΰ Ζ', τοϋ Νικηφόρου του Βοτανβιάτου, του 

Αλεξίου τοΰ Α', τοϋ Ίωάννου τοΰ Β', του Μανουήλ τοΰ Α', τοΰ Ίσαακίου τοΰ Β' 

κλπ., πατριαρχικά έγγραφα Βυγαντινών καί μεταβυζαντινών χρόνων, έγγραφα δημο- 

σίων λειτουργών τοϋ Βυζαντίου (σύνολον μεταγραφέντων εγγράφων εκατόν εξήκοντα). 

Κατά τήν μεταγραφήν έγένετο ταύτισις καί παραβολή των εγγράφων πρός τάς εκδό¬ 

σεις καί εργασίας των Μΐΐίΐοδίοΐι - Μΰΐΐβτ, Φλωρίδου, Σακκελιωνος, Καλλίμαχου και 

ΟπίΐηβΙ, κατηρτίσθησαν δέ καί τά κριτικά υπομνήματα. 

Αι παρά τω Πανεπιστήμιά Θεσσαλονίκης φωτογραφίαι ά&ωνιτικών εγγράφων. 

Παρά τφ Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης ήρχισε καταρτιζόμενη υπό τοΰ τέως καθηγη- 

τοΰ Αντωνίου Σιγάλα συλλογή φωτογραφιών εγγράφων διαφόρων μονών τοΰ Αγίου 

■Όρους. Πρός έξακρίβωσιν των τυχών καί τοΰ περιεχομένου τής συλλογής ταύτης ό 

ήμέτερος συνεργάτης Νικόλαος Οίκονομίδης εντολή τοΰ Ιδρύματος μετέβη είς Θεσ¬ 

σαλονίκην (24-30 Νοεμβρίου 1961 ), έμελέτησε τους σχετικούς φακέλους καί ύπέβα- 

λεν ήμΐν τό ακόλουθον σημείωμα ; 

« Απολογισμός αποστολής εις Θεσσαλονίκην ( 24-30 Νοεμβρίου 1961). 

Ή αποστολή είχε σκοπόν τήν ενημέρωσιν ως πρός τάς ύπαρχούσας έν Θεσσα¬ 

λονίκη φωτογραφίας βυζαντινών εγγράφων τοΰ Αγίου Όρους. Ή ενέργεια εντάσσε¬ 

ται είς τό γενικόν πρόγραμμα καταγραφής καί δημοσιεύσειος των έν Έλλάδι Ιστο¬ 

ρικών μνημείων καί εΐδικώτερον αποτελεί προετοιμασίαν δια διοργανωσιν αποστολής 

φωτογραφήσεως βυζαντινών αρχείων έν 'Αγίιρ Όρει. 
Μετά προσωπικήν επαφήν τοΰ συνεργάτου κ. Ν. Οίκονομίδη μετά τοΰ καθη- 

γητοΰ κ. Λίνου Πολίτη έξηκριβώθη ότι αί έν λόγφ φωτογραφίαι προέρχονται άπασαι 

έκ προπολεμικών φιοτογραφήσεων του καθηγητοΰ κ. Α. Σιγαλα, ο όποιος καί τας 

παρεχώρησε είς τό σπουδαστήριον Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ¬ 

σαλονίκης. Ό κ. Λ. Πολίτης έδήλωσεν ότι είναι διατεθειμένος νά δανείση είς τό 

Βοσιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, τάς έν λόγφ φωτογρα¬ 

φίας, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά τοΰ έζητοΰντο 8Γ επίσημου εγγράφου. 

Κύριον έργον έπιτελεσθέν έν Θεσσαλονίκη ύπήρξεν ή καταλογογράφησις τοΰ 

έν λόγφ ύλικοΰ. Εύρέθησαν 233 φάκελοι περιέχοντες φωτογραφίας εγγράφων τών 

μονών 'Ιβήρων (98 φάκελοι), Βατοπεδίου (56), Δοχειαρίου (7), *Εσφιγμένου (2), 

Ζωγράφου (7), Καρακάλλου (4), Κωνσταμονίτου (1), Κουτλουμοτσίου (2), Παντο- 

κράτορος (2), Παύλου (3), Φιλοθέου (8) καί Ξηροποτάμου (40). Εύρέθη επίσης 

μία φωτογραφία έκ τοΰ Πρωτάτου (τμήμα τοΰ Τράγου τού Ίωάννου Τζιμισκή ) καί 

είς φάκελος αταύτιστων είσέτι φωτογραφιών. Έχομεν δηλαδη εν τφ συνολφ φωτο¬ 

γραφίας 250 περίπου βυζαντινών εγγράφων, διά τινα τών οποίων υπάρχουν καί φω- 

τογραφίαι είς πολλαπλά αντίγραφα. 
Ή κατάστασις τών φωτογραφιών είναι μέτρια. Υπάρχουν φωτογραφίαι άχρη¬ 

στοι ή σχεδόν άχρηστοι, τινές δέ άλλαι είναι έν μέρει δυσανάγνωστοι λόγφ σφάλμα¬ 

τος φωτογραφήσεως ή λόγφ κακής διατηρήσεως τοΰ έγγράφου. Ώρισμενα άλλωστε 
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έγγραφα έχουν φωτογραφηθή έλλιπώς. Πάντως σημαντικός αριθμός φωτογραφιών 

(τό 1/3 περίπου) δύνανται νά χρησιμοποιηθούν πρός έκδοσιν, άρκεταί δέ έξ αυτών 

είναι εξαίρετοι. *Εξ άλλου καί αί μή χρησιμοποιήσιμοι πρός έκδοσιν φωτογραφίαι 

έχουν δι* ημάς σημασίαν διότι μάς καθιστούν γνωστήν τήν ΰπαρξιν τών εγγράφων 

καί μάς επιτρέπουν, έν περιπτώσει αποστολής είς "Αγιον Όρος νά τά άναζητήσωμεν 

είς τά αρχεία τών μονών. 

Μετά πρόχειρον έλεγχον δυνάμεθα ήδη νά βεβαιώσωμεν ότι σημαντικόν μέρος τών 

εγγράφων έχει δημοσιευθή, αρκετών δέ έξ αυτών έχει ήδη έτοιμασθή ή επιστημονική 

έκδοσις (ώς π.χ. τά έγγραφα τοΰ Ξηροποτάμου υπό τοΰκ. Βοπιρ&ϊγθ ).'Υπάρχουν όμως 

περί τά 50 ανέκδοτα έγγραφα, τινά τών οποίων παρουσιάζουν Ιδιαίτερον ενδιαφέρουν 

Επίσης υπάρχουν περί τά 60 έγγραφα, τά όποια εύρίσκονται είς εκδόσεις ανεπαρκείς 

καί κατά συνέπειαν ή επιστημονική έπανέκδοσίς των έχει άναμφισβήτητον αξίαν». 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1962 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Προσωπικόν. Κατά τό λήγον έτος έλάχισται μεταβολαί έπηνέχθησαν είς τό επι¬ 

στημονικόν προσωπικόν : ό Δημήτριος Σοφιανός, συνεργάτης τής προσηρτημένης Επι¬ 

τροπής από τής 1 Μα ίου 1961, διορισθείς έν τή μέση εκπαιδεύσει, άπεχώρησε τής 

υπηρεσίας τήν 30 “Απριλίου 1962. Έξ άλλου ή κυρία Έρασμία Σιγάλα - Βρανούση, 

συνεργάτις έν τή αυτή Επιτροπή, διωρίσθη βοηθός έρεύνης παρά τφ Κέντρω από 

9 Ίανουαρίου 1962. 
Χρηστικά έργα πρακτικής σημασίας. Αι Βυζαντινοί συλλογαί τής ημετέρας 

Βιβλιοθήκης έπλουτίσθησαν διά νέων άποκτημάτων: κειμένων φιλολογικών καί διπλω¬ 

ματικών, έργων χρηστικών, λεξικών, βιβλιογραφικών δελτίων, καταλόγων χειρογρά¬ 

φων κλπ., συνθετικών εγχειριδίων, ερευνητικών εργασιών, σπανίων εντύπων, φωτο¬ 

γραφικών αντιγράφων, δυσπρόσιτων άρθρων, περιοδικών κλπ. (Μ. Νυσταζοπουλου). 

Άφ’ ετέρου, συνεχίζοντες τήν άπό τοΰ παρελθόντος έτους άρξαμένην προσπά¬ 

θειαν διά τήν συγκρότησιν έργιον πρακτικής σημασίας, προέβημεν είς τάς ακολού¬ 

θους εργασίας: 
α) Άποδελτίωσις ελληνιστί γεγραμμένων τουρκικών εγγράφων, έκδεδομένων έν 

έλληνικοίς και ξένοις περιοδικοΐς ( Έλ. Ζαχαριαδου). 

β) “Αποδελτίωσις κατά συγγραφέα καί καθ' ύλην τής είς τά Βυζαντινά καί τά 

νεώτερα ελληνικά πράγματα άναφερομένης ρωσικής βιβλιογραφίας μετά μεταφρά- 

σεως έκ τής ρωσικής άρθρων τινών πρός χρήσιν τών μελών τοϋ Ιδρύματος (Μ. Νυ* 

σταζοπούλου). 
γ) Σύνταξις Καταλόγου « φωτογραφήσεων χειρογράφων καί αρχείων, έκτελεσθει- 

σων είς έπαρχιακάς βιβλιοθήκας καί μονάς τής Ελληνικής Επικράτειας» υπό τοϋ 

Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών καί τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών (εκ τοΰ 

πρώτου συνειργάσθησαν είς τον καταρτισμόν τοΰ Καταλόγου οί “Αθανάσιος Κομίνης 

καί Νικόλαος Οίκονομίδης ). 
δ) Ένημέρωσις τής βιβλιογραφίας τών έτών 1961 καί 1962 περί τών παπύρων, 

χειρογράφων καί λοιπών γραπτών μνημείων ( Π. Νικολόπου?ιθς). 

Βυζαντινή Χρονογραφία. Καί κατά τό λήγον έτος αί περί τήν « Βυζαντινήν 

Χρονογραφίαν » έργασίαι προήχθησαν έν φ μέτρφ έπέτρεψαν αί άλλαι επιστημονικά! 

απασχολήσεις καί ό περιωρισμένος αριθμός τών έρευνητών. Αί έργασίαι αδται αψεώ- 

ρων τούτο μέν είς τήν συμπλήρωσιν τών κανονιστικών διαγραμμάτων, τοΰτο δέ είς 
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την άποδελτίωσιν πηγών καί βοηθημάτων. Περαιτέρω έμελεχήθησαν επίμαχα τινα 

θέματα χρονολογήσεως. 
Ή συμπλήρωσις των κανονισμών τής συγκροτήσεως καί τής συντάξεως τοΰ έργου 

έγένετο έν συνεδρίαις, παρόντων κατά τό πολύ καί των καθηγητών Μ. Μανούσακα 

καί Ί. Καραγιαννοπούλου καί τής ύφηγητρίας Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου. Τό 

κύριον θέμα, όπερ άπησχόλησεν ημάς, ήτο τό τής συντάξεως καί τής διαρθρώσεως 

των λημμάτων. Μετ' είσήγησιν τοΰ συνεργάτου Νικολάου Οίκονομίδου, ό όποιος παρου¬ 

σίασε δοκιμαστικώς δείγματά τινα έκ τών χρονογράφων Θεοφάνους, Γεωργίου τοΰ Μο¬ 

ναχού, Νικηφόρου πατριάρχου, Κεδρηνοΰ καί Ζιοναρά διά τήν χρονικήν περίοδον άπό 

τοΰ 602 μέχρι τοΰ 642, κατηρτίσθη ό τύπος τών λημμάτων. Τοΰτο μόνον ενταύθα 

είναι δυνατόν νά λεχθή, οτι έκαστον λήμμα θά περιλαμβάνη πέντε μέρη : τήν χρονο¬ 

λογίαν ( έτος, μην, ήμερα ), τήν περίληψην ( βραχεΐαν αναγραφήν του γεγονότος έν 

έπικεφαλίδι καί ακολούθως εύρυτέραν άνάλυσιν) τήν μνείαν τών πηγών, τών Ελλη¬ 

νικών καί τών ξένων κατά τάξιν ρητώς προσδιοριζομενην μετ ερευνης τής εξαρτη- 

σεως ή τής οίασδήποτε σχέσεως αυτών, τό περί τής χρονολογίας υπόμνημα μετά κρι¬ 

τικής τών πηγών καί αναγραφής τής βιβλιογραφίας και τέλος κριτικάς παρατηρήσεις 

γενικωτέρου περιεχομένου. 

*Η άποδελτίωσις τών πηγών προήχθη κατά τρόπον ικανοποιητικόν. Ούτως ό Π. 

Νικολόπουλος έτερμάτισε τήν ερευνάν τοΰ Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου. τής όποιας είχεν 

έπιληφθή κατά τό παρελθόν έτος, έν συνεχείφ απεδελτίωσε τά δυο ανώνυμα χρονικά 

νπίεδΐαηΐ, τόν ΚηΙΐΗιΐδ Ν&ηιαίΐαηαδ, τον Αηιί)Γ05Ϊιΐ5 Μεάίοΐαηβηδίδ καί τούς 

Ρπηεβγποί Ιν&ίίηί ( ΟΙπικΗϋδ ΜοιηοΓίΐηιΐδ καί ΓδΙΐηιΐδ Ρίΐοδίιΐδ ϋΓοραηίιΐδ ), έν 

τελεί θέ ήρχισεν εργαζόμενο* περί τόν Ο. Βοΐΐΐιΐδ Αροϋπατίδ &ίάοηίιΐδ Εκ τών Ελ¬ 

ληνικών πηγών άπεδελτίωοε τόν Άμφιλόχιον Ίκονίου καί τύν Αστέριον Αμασείας. 

*0’Αθανάσιος Κομίνης άπεδελτίωοε τούς ιστορικούς Μάλχον καί Μένανδρον. Ή Μα¬ 

ρία Νυσταζοπούλου άπεδελτίωοε τό « Περί τών κτισμάτονν » εργον τοΰ Προκοπίου καί 

τόν Ίωάννην τόν Εφέσου έκ τής Γαλλικής μεταφράσεως τοΰ Συριακοΰ κειμένου. *0 

Νικόλαος Οίκονομίδης έξηκολούάησε καί έτερμάτισε τήν έρευναν τών Βυζαντινών , 

χρονογράφων Θεοφάνους, Νικηφόρου πατριάρχου, Γεωργίου Μοναχοΰ καί Ζωναρά 

έν συνσφείρ προς τά γεγονότα τών ετών άπό τοΰ 602 μέχρι τοΰ 642. *ΙΙ Έρασμία 

Σςγάλα - Βρανούση άπεδελτίωοε τήν « Χρονογραφίαν » τοΰ Θεοφάνους, τήν « Ιστο¬ 

ρίαν Σύντομον » τοΰ πατριάρχου Νικηφόρου έν άναφορφ προς τάς επιδρυμάς τών 

Αράβων επίσης δέ καί τινας άνατολικάς πηγάς, ήτοι τήν Ιστορίαν του Ηρακλείου 

τοΰ Αρμενίου ιστορικού ΒοΒεοδ (κατά τήν γαλλικήν μετάφρασιν τοΰ Ρ. Μαοΐοτ ) 

καί τοΰ Αραβικού ΡαίυΗ ΑΙ ΒιιΜαη τοΰ Βαίαάαή ( κατά τήν αγγλικήν μετάφρα- 

σιν τοΰ Ρΐι. Ηί«ί). Τέλος, ή Ελισάβετ Ζαχαριάδου άπεδελτίωοε πλήρως τάς Ιστό- , 

ρίας τοΰ Νικηφόρου Βρυεννίου καί Μιχαήλ Άτταλειάτου, ηρχισε δέ τήν αποδελτίω- 

σιν τοΰ Ίωάννου Σκυλίτζη. Έκ τής περί βοηθήματα εργασίας πρέπει νά μνημυνευθή 

ένταΰθα ή υπό τής Έρασμίας Σιγάλα · Βρανούση άποδελτίωσις τής αναγραφής τών 

εγγράφων τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως άπό τοΰ έτους 381 μέχρι 1206. 

V. Οι-υιηεΐ, Κββεδίοδ όεδ Αοίοδ άα Ρ&Ιπ3γο<ίΙ άε Οοηδίαηΐίηορίε, 1032- 1947. 

Έν συνεδρίαις καί φροντιστηριακώς οί συνεργάται ήσχολήθησαν περί τινα έπί- 

μαχα θέματα τής χρονολογίας τής πρωίμου περιόδου. Ούτως ή Μαρία Νυσταζοπού¬ 

λου ανέπτυξε τό θέμα « Οί Άβαρυσλαβικοί πόλεμοι τοΰ Μαυρίκιου άπό τοΰ 591 μέχρι 

τοΰ 602 » επί τή βάσει τών προς τύν σκοπόν τούτον άποδελτιωθειοών πηγών, ήτοι 

τοΰ Θεοφύλακτου τοΰ Σιμοκάττου, τοΰ Θεοφάνους, τών «θαυμάτων» τοΰ Αγίου Δη- 

μητρίου καί τοΰ Μιχαήλ Σύρου. 
Παλαιογραφιχαι χαί άρχειαχαι ερευναι £ν Πάιμω. Καί κατά τό διαρρεΰσαν 
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έτος προήχθησαν αί άρχειακαί καί παλαιογραφικαί ερευναι έν τή μονή τοΰ Αγίου 

•Ιωάννου τής ΙΙάτμου. Τής αποστολής μετέσχον οί συνεργάται τοΰ Κέντρου Βυζαν¬ 

τινών Ερευνών Αθανάσιος Κομίνης (άπό 10 Ιουλίου μέχρι 12 Αύγουστου), Νικό¬ 

λαος Οίκονομίδης (από 16 Ιουλίου μέχρι 1 Αύγούστου), Μαρία Νυσταζοπούλου 

(άπό 22 Ιουλίου μέχρις 8 Αύγουστου). Μετέσχον ωσαύτως καί έκ τών συνεργατών 

τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών οί Βασίλειος Παναγιωτόπουλος καί Σπυρίδων 

Άσδραχάς, οΐτινες ήσχολήθησαν περί τά αρχειακά καί άλλα κείμενα τών μετά τήν 

Άλωσιν χρόνων. 
Τά επιτεύγματα τής τρίτης ταύτης ερευνητικής αποστολής εις ΙΙάτμον δυνανται 

νά συνοψισθοΰν ώς ακολούθως: 

Α' Χειρόγραφα ( Άθ. Κομίνης ). 
α) Περιεγράφησαν λεπτομερώς οί όπ’ άριθμ. 31 έως 50 κώδικες τής μονής, 

περιέχοντες κυρίως λόγους Γρηγορίου του Θεολόγου, Γρηγορίου Νύσσης, Γρηγορίου 

τοΰ Α' τοΰ Διαλόγου καί τάς Ιστορίας Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου. Λπαντες οί κώδι¬ 

κες ούτοι είναι ογκωδέστατοι καί αρχαιότατοι (γραφέντες άπό τοΰ ένατου μέχρι τοΰ 

δέκατου τρίτου αίώνος ) καί ώς έκ τούτου σπουδαιότατοι διά τήν χειρόγραφον παρά- 

δοσιν τών είρημένων συγγραφέων. Ωσαύτως πρέπει νά μνημονευθοΰν ένταΰθα ό περί¬ 

φημος κώδιξ ύπ’ άριθ. 33 τοΰ έτους 941, γραφείς έν Ρηγίφ τής Καλαβρίας,^ ό παλίμ¬ 

ψηστος ύπ* άριθ. 32, περιέχουν γλωσσάριον ό ύπ’ άρ. 39, γεγραμμένος « έπί Ιωάν¬ 

νου Τζιμισκή, βασιλέως Ριομαίων *. 
β ) Έκτος σειράς περιεγράφησαν οί ούχ ήττον σπουδαίοι κώδικες υπ αριθ. 61, 

174, 427, 669 καί 688, περιέχοντες ερμηνείας εις τάς Έπιστολάς τοΰ Παύλου, κανό¬ 

νας5 οικουμενικών Συνόδων, έργα Συμεών τοΰ Νέου Θεολόγου, τήν Εκκλησιαστικήν 

•Ιστορίαν τοΰ Σωκράτους καί τήν τοΰ Εύαγρίου κλπ. 
γ) Έφωτογραφήθησαν αί άρχοτέλειαι τών έν τοΐς ανωτέρω κώδιξι περιεχομέ¬ 

νων κειμένων. „ _ 
δ) Έφωτογραφήθησαν όλικώς οί κώδικες ύπ' άριθ. 33 (έργα Γρηγορίου του 

Θεολόγου ), 174 ( κανόνες οικουμενικών Συνόδων ), 267 ( ύποτύπωσις Χριστοδούλου Λα- 

τρηνοϋ ), 427 (έργα Συμεών ) τοΰ Νέου Θεολόγου ), 669 ( σύμμεικτος ύλη ), 688 ( εκκλη¬ 

σιαστική ιστορία Σωκράτους καί Εύαγρίου), 768 ( Βραβεΐον Α' τής Μονής ). 
ε) Έφωτογραφήθησαν μερικώς οί κώδικες υπ’ άριθ. 165, 172, 173, 668, 67 

καί 784. Τούτων αί ύπ’ άριθ. 172 καί 173 τοΰ ενάτου αίώνος είναι άζιολογώτατοι. 

? ) Διευκρινήθησαν τά άεδίάεΓ^α, τά όποια έχουν προκόψει έκ τών έρευνών 

του παρελθόντος έτους. # , 
ζ) Τή αιτήσει ήμετέρων καί ξένων ερευνητών έφωτογραφήθησαν κείμενα έκτος 

προγράμματος. *Η έξυπηρέτησις των άναγκών τών ξένων ερευνητών, ιδία τοΰ έν Πα- 

ρισίοις ΙηδΠίαί άε ΚεοΠετεΙιε εί ά’ΗίδΙοίΓβ άεδ Τεχΐεδ, αποτελεί συμβολήν του 

ήμετέρου ιδρύματος προς τήν διεθνή έρευναν. 
η) Έξετελέσθησαν έργασίαι συντηρήσειυς καί όργανώσεως των έν τή μονή συλ¬ 

λογών (συνετηρήθησαν ήμικατεστραμμένοι κώδικες, ύπεδείχθη τρόπος επιστημονικής 

ταξινομήσεως των εντύπων τής Βιβλιοθήκης, μετεφράσθησαν τά έν τή εκθέσει άνηρ- 

τημένα ξενόγλωσσα έγγραφα, έδόθησαν έντυπα αιτήσεων προκειμένου εις τό εξής πας 

ερευνητής νά άναφέρη τό άντικείμενον καί τόν σκοπόν τής μελέτης αύτοΰ, έπΐ τφ 

τελεί όπως καταστή δυνατή ή παρακολούθησις καί ό συντονισμός των περί έκαστου 

χειρογράφου, εγγράφου ή κειμηλίου διεξαγόμενων έπί μέρους έρευνών ). 
Β’ "Εγγραφα. (Μαρία Νυσταζοπούλου, Ν. Οίκονομίδης). Διά τής αποστολής 

ταύτης μεγάλως προήχθη ή εργασία, ή άφορώσα εις τά Βυζαντινά καί τά επίσημα 

μεταβυζαντινά έγγραφα. Είδικωτερον : 
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α ) Συνετάχθησαν αί όριστικαί περιγραφαί εκατόν περίπου Βυζαντινών καί επι¬ 

σήμων πατριαρχικών εγγράφων τής Τουρκοκρατίας. 
β) Άνεγνώσθησαν καί μετεγράφησαν εξ ΰπαρχής πέντε πολύ κακής διατηρή- 

σεως βυζαντινά έγγραφα, τών οποίων ή άνάγνωσις επί τή βάσει των φωτογραφιών 

ήτο αδύνατος. Δύο τούτων είναι ανέκδοτα: πρακτικόν έκδοθέν κατά τό έτος 1254 ύπό 

Κωνσταντίνου Διογένους περί τών έν Λέρφ κτημάτων τής μονής καί κατάλογος τών 

κτημάτων τής μονής τοϋ Αγίου Παντελεήμονος Κέας τού δέκατου τρίτου αίώνος. 

γ) Συνεπληρώθησαν επί τή βάσει τών πρωτοτύπων ελλιπείς αναγνώσεις βυζαν¬ 

τινών κειμένων. 
δ ) Έταυτίσθησαν καί έταξινομήθησαν τά σλαβικά καί βλαχικά έγγραφα τής 

μονής. Ούτως άνευρέθησαν, περιεγράφησαν καί έν μέρει έμελετήθησαν οκτώ ρωσικά 

έγγραφα τοϋ δέκατου εβδόμου καί τοϋ δέκατου όγδοου αίώνος, έν οΤς καί δύο τοϋ 

Πέτρου τοϋ Μεγάλου τοϋ έτους 1705. 

Κατά τον τρόπον τοϋτον προήχθη ή επεξεργασία τοϋ ΰλικοΰ διά μελετωμένην 

έκδοσιν τοϋ Αρχείου τής Μονής Πάτμου. 'Η βοηθός έρεύνης Έρασμία Σιγάλα - Βρα- 

νούση μετά τοϋ άποχιορήσαντος συνεργάτου Δημητρίου Σοφιανού άπεπεράτωσαν την 

μεταγραφήν τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών εγγράφων. Ή αυτή βοηθός έρεύ¬ 

νης έξηκολούθησε τό έργον τής συγκεντρώσεως ύλικοϋ διά τήν σύνταξιν τών ιστορι¬ 

κών καί ερμηνευτικών υπομνημάτων, άποδελτιώσασα, πλήν τών άλλων, καί τό νεω- 

στί έκδοθέν τέταρτον τεϋχος τών <3ογ Κ-αϊδβπιηΙε'ΐΐηάβη άβδ Οδίτοιπίδοΐιειι 

ΚβΐοΚεδ, τοϋ Ργ&πζ Όδίβετ ( έν Μονάχφ 1960). 

Προς τον αυτόν σκοπόν ή έρευνήτρια Ελισάβετ Ζαχαριάδου, ητις κατα τό παρελ¬ 

θόν έτος είχεν άνεύρει έν τοίς Άρχείοις τής Κωνσταντινουπόλεως αντίγραφα έν πρω¬ 

τοκολλώ ικανών έκ τών έν τή μονή σφζομένων έν πρωτοτύπφ τουρκικών αύτοκρατο- 

ρικων εγγράφων (άπό του έτους 1458 καί εξής), έμελέτησε τινά των άρχαιοτέρων 

φιρμανίων, ήτοι άντίγραφον φιρμανίου τοϋ έτους 1454 ( εκ τών παλαιοτέρων σφζο¬ 

μένων) τοϋ Μωάμεθ τοϋ Β' περί τής φορολογίας τής νήσου, φιρμάνιον τοϋ αύτοϋ 

σουλτάνου τοϋ έτους 1466 άναφερόμενον είς ανακρίσεις δι’ άσκησιν πειρατείας, φιρ- 

μάνιον τοϋ πρίγκιπος Άλεμσάχ, υιού τοϋ Βαγιαζήτ του Β', τοϋ έτους 1496 διατάσ- 

σον τήν έκτέλεσιν καταδίκου, έτερον τοϋ αύτοΰ Άλεμσάχ τοϋ έτους 1502, έπιτρέπον 

τήν αγοράν δημητριακών έκ Μιλήτου, φιρμάν>ον τοϋ πρίγκιπος Κορκούτ, υίοΰ τοϋ 

Βαγιαζήτ τοϋ Β', τοϋ έτους 1504, διατάσσον ανακρίσεις διά τήν ύπό τών Τούρκων 

αιχμαλωσίαν ραγιάδων τής Πάτμου. Τά τρία τελευταία φιρμάνια είναι εξαίρετου 

σημασίας, διότι ελάχιστα είναι τά σωζόμενα έγγραφα τών δύο τούτων πριγκίπων. 

Έξ άλλου έν συνεδρίαις, παρόντων καί τών καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ¬ 

σαλονίκης κ.κ. Μ. Μανούσακα καί I. Καραγιαννοπούλου, καθωρίσθησαν εν λεπτομε- 

ρείαις ή διάταξις τής ύλης καί ή μέθοδος του παρασκευαζομένου προς έκδοσιν αρ¬ 

χείου. Ιδιαιτέρως συνεζητήθησαν θέματα άφορώντα είς τήν χρονολογίαν, τήν διπλω¬ 

ματικήν καί παλαιογραφικήν καί τήν άνάλυσιν, είς τό βιβλιογραφικόν καί τό κριτι¬ 

κόν υπόμνημα, είς τον ιστορικόν, τον γλωσσικόν καί τον πραγματικόν ύπομνηματισμόν, 

είς τήν ερμηνείαν τών τεχνικών όρων, τήν τοπογραφίαν, τήν προσωπογραφίαν, τούς 

πίνακας ονομάτων καί πραγμάτων κλπ. Κατ’ ακολουθίαν τών συζητήσεων τούτων 

κατηρτίσθη υπόδειγμα έκδόσεως καί ερμηνείας τών εγγράφων. 

Παλαιογραφικαι και άρχειακαϊ ίρενναι έν Άγίφ “Ορει. Άπό 15 Σεπτεμβρίου 

μέχρι 15 Όκτωβρίου οί συνεργάται τού Κέντρου Αθανάσιος Κομίνης καί Νικόλαος 

Οίκονομίδης μετέβησαν είς τό Άγιον “Ορος καί ήσχολήθησαν περί παλαιογραφίας 

καί άρχειακάς έρεύνας. Ή πρώτη αύτη αποστολή είχε χαρακτήρα δοκιμαστικόν, πλήν 

όμως τά αποτελέσματα αυτής υπήρξαν λίαν Ικανοποιητικά. Έμελετήθησαν καί έφω- 
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τογραφήθησαν, όλικώς η μερικώς, χειρόγραφα άνήκοντα εις τους αιώνας απο 

δεκάτου μέχρι τοϋ δεκάτου έκτου καί άποκείμενα είς τάς εξής μονας : 

α ) Γρηγορίου: 9 κώδικες καί ό άνέκδοτος συμπληρωματικός κατάλογος των 

χειρογράφων τής μονής. 

β) Διονυσίου : 49 κώδικες 

γ) Δοχειαρίου : 12 » 

δ) Ίβήρων : 19 » 

ε) Καρακάλλου : 14 » 

ς ) Κουτλουμουσίου : 20 » 

ζ ) Ξηροποτάμου ; 20 > 

η) Παντελεήμονος : 12 » , 
θ) Παύλου: ό άνέκδοτος συμπληρωματικός κατάλογος τών χειρογράφων της 

μθνης·0 συνολικός άριθμός τών είς μικροταινίας λήψεων άνέρχεται είς 7.000 περίπου. 

Τό περιεχόμενον τών ανωτέρω μνημονευθέντων κωδίκων είναι ποικιλον. Ευαγ¬ 

γέλια, βίοι αγίων έχοντες διαφέρον ιστορικόν, παλαιά συναξάρια, βυζαντινά και μετά 

βυζαντινά στιχουργήματα μεγάλης σημασίας έξ έπόψεως φιλολογίας, επιστολογραφικα, 

βραχέα χρονικά, ωσαύτως δέ καί συγγραφείς μεμονωμένοι, ώς επι παραδειγματι ο Θεο¬ 

δώρητος, ό Δαμασκηνός, ό Παύλος Μονεμβασίας, ό Ψευδό - Δωρόθεός κλπ. Σημαινον- 

τες είναι οί συμπληρωματικοί χειρόγραφοι κατάλογοι, οι συνταχθεντες μετά την εκΟο 

σιν τών καταλόγων τοϋ Σπυρίδωνος Λάμπρου, ώς καί οί κώδικες, οί περιεχοντες τα 

* βραβεία > τών μονών καί τά αντίγραφα τών εγγράφων. 

Συμπτωματικώς έμελετήθησαν, περιεγράφησαν πλήρως καί έφωτογραφηθησαν 

Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά έγγραφα τών εξής μονών : 

α) Γρηγορίου: έγγραφα ιδιωτικά, επίσημα πατριαρχικά τής Τουρκοκρατίας, 

έγγραφα Τουρκικά. _ „ 
β) Διονυσίου: Ιννέα επίσημα καί ιδιωτικά έγγραφα απο του έτους 1055 μέχρι 

τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος. >λ _ _ Α- » 
γ) Δοχειαρίου: δέκα τέσσαρα έγγραφα (τούτων κατάλογος είχε δημοσιευθη εν 

Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Ζ', 1930, σελ. 106 κ.ε. ). 

Τό έκ τής αποστολής τοϋ Αγίου “Ορους κομισθέν φωτογραφικόν υλικόν εταξι- 

νομήθη πλήρως καί είναι προσιτόν τοίς πάσι. Διά τάς παραγγελίας ξένων ερευνητών 

έλήφθη μέριμνα νά παρασκευασθοϋν θετικά αντίγραφα. 

Παλαιογραφικαι έρευναι εν ΘεοοαλίΆπό 9 μέχρι 19 ληγοντος Δεκεμβρίου 

οί συνεργάται τοϋ Κέντρου Ελισάβετ Ζαχαριάδου καί Νικόλαος Οίκονομίδης ανελα- 

βον αποστολήν είς Θεσσαλίαν. Έν τή Δημοτική Βιβλιοθήκη Λαρισης ανευρεθησαν 

δέκα καί εννέα άγνωστοι κώδικες τοϋ δεκάτου εβδόμου καί δεκάτου ογδοου αιωνος. 

Πάντων τούτων συνετάχθη λεπτομερής κατάλογος, ένιοι δέ έφωτογραφηθησαν εν ολφ 

ή έν μέρει ώς ενδιαφέροντες τό καθ’ ημάς Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Πρεπει 

νά σημειωθή ότι χειρόγραφα, τών όποιων ή ύπαρξις ήτο γνωστή (ως η Ιστορική 

Τοπογραφία τής Θεσσαλίας τού Ίωάννου Οίκονόμου Παπαδημητριου του Λογιωτα- 

του), δεν ανευρεθησαν, άπολεσθέντα προφανώς κατά τήν διάρκειαν της γερμανοιτα¬ 

λικής κατοχής. Έν Λαρίση περιεγράφη ώσαύτως χειρόγραφον ανήκον είς τον κ. . 

Καλογιάννην, , - 
Έν Τυρνάβφ, έν χή Βιβλιοθήκη τοϋ Δήμου καί τή « Βιβλιοθήκη της Οικογέ¬ 

νειας Πεζάρων » έν συνεργασία μετά τοϋ καθηγητοϋ κ. Λίνου Πολίτη, του συνταξαν- 

τος «ν κατάλογον χειρογράφων τών δύο τούτο,ν βιβλιοθηκών, έφωτογροφηθηοαν χει¬ 

ρόγραφα ενδιαφέροντα τά καθ’ ήμάς Κέντρα. Πρός τοίς άλλο.ς εμελετηθη χειρογρα- 
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φον του Χρονικού Ψευδό - Δωροθέου, τό όποιον αποτελεί θέμα ειδικής μελέτης της 

Ελισάβετ Ζαχαριάδου. 

Έν τη παρά την Έλασσώνα μονή της Όλυμπιωτίσσης, επί τη βάσει ανεκδότου 

καταλόγου χειρογράφων, καταρτισθέντος υπό τοϋ κ. Β. Σκουβαρά, έφωτογραφήθησαν 

κώδικές τινες. Χειρόγραφον τής Χρονογραφίας τοϋ Ψευδό - Δωροθέου, τό όποιον είχε 

μνημονευθή ώς ύπαρχον έν τή μονή ( Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Γ, 

1933, σελ. 95-96) δεν άνευρέθη. 

Έν τή Βιβλιοθήκη τοϋ ήμιγυμνασίου Τσαριτσάνης, δπερ διεδέχθη τήν σχολήν, 

ένθα έδίδαξεν ό Κωνσταντίνος Οικονόμου ό έξ Οικονόμων, άνευρέθησαν δέκα καί 

πέντε χειρόγραφα των σίώνων δέκατου έκτου μέχρι δεκάτου, ώς καί τό άρχεϊον τής 

Σχολής (δεκάτου ενάτου καί εικοστοί αίώνος). Των δλως άγνωστων τοΰτων χει¬ 

ρογράφων, άτινα, ώς καί τά αρχεία, εύρέθησαν εν ελεεινή καταστάσει, συνετάχθη 

κατάλογος καί έγένετο μερική φωτογράφησις. 

Έν τφ συνόλφ κατά τήν είς Θεσσαλίαν αποστολήν περιεγράφησαν τριάκοντα 

καί πέντε άγνωστοι κοιδικες καί έλήφθησαν 1800 περίπου φωτογραφίαι έν μικροταινίφ. 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ( 1964) 

Ή Ελλάς άνέλαβε τήν υποχρέωσιν απέναντι τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, 

δπως όργανώση τό 1964, από 1ης Απριλίου μέχρι 15ης Ιουνίου, έν Άθήναις, Έκ- 

θεσιν ύπό τον τίτλον « Ή Βυζαντινή Τέχνη - Τέχνη Ευρωπαϊκή ». Ή Έκθεσις Ιτέθη 

υπό τήν υψηλήν προστασίαν τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως. 

Ή προπαρασκευή ταύτης άνετέθη είς Εκτελεστικήν Επιτροπήν, άποτελουμέ- 

νην έκ τών κ.κ. Κ. Κιτσίκη, Όμοτίμου Καθηγητοϋ Έ. Μ. Πολυτεχνείου, ώς Προέ¬ 

δρου, Έμμ. Χατζηδάκη, Διευθυντοΰ τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, ώς Γεν. Γραμμα- 

τέως, καί τών κ.κ. Μ. Καλλιγά, Διευθυντοΰ τής Εθνικής Πινακοθήκης, Ί. Κοντή, 

Διευθυντοΰ Αρχαιοτήτων παρά τφ Ύπουργείω Προεδρίας Κυβερνήσεως, ’Ι. Λιμπε- 

ροπουλου, Διευθυντοΰ τής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας παρά τφ Ύπουργείφ Εξωτερι¬ 

κών καί Ά. Ξυγγοπουλου Όμοτίμου Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

ώς μελών. 

Πλήν τής Εκτελεστικής Επιτροπής κατηρτίσθη Επιτροπή Ελλήνων έμπει- 

ρογνωμόνων διά τήν Έκθεσιν, υπό τήν Προεδρίαν τοϋ Καθηγητοϋ ’Α. Όρλάνδου, 

Γραμματέως τής Ακαδημίας Αθηνών, καί Γνωμοδοτική Επιτροπή, υπό τήν Προε¬ 

δρίαν τοϋ κ. Δ. Ζακυθηνοΰ, καθηγητοϋ τής Βυζαντινής Ιστορίας είς τό Πανεπιστή- 

μΐον Αθηνών. 

Ή Ευρωπαϊκή Έκθεσις τοϋ 1964 αποτελεί τήν ένάτην είς τήν σειράν τών όρ- 

γανουμένων Εκθέσεων ύπό τήν αιγίδα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης είς τάς πρω- 

τευούσας τών Κρατών - μελών τοϋ έν λόγφ Συμβουλίου. Αϊ Εκθέσεις αυται σκοπόν 

έχουν νά έξάρουν τήν κοινότητα τών πνευματικών πολιτιστικών παραδόσεων τών ευ¬ 

ρωπαϊκών λαών, γίνονται μέ πρόθυμον συνεργασίαν τών Κρατών - μελών, έχει δέ ήδη 

διιμιουργηθή ή παράδοσις νά όργανοΰνται μέ πάσαν δυνατήν εόρύτητα καί τελειότητα 

άπό άπόψεως επιλογής καί παρουσιάσεως, ώστε νά αποτελούν καλλιτεχνικόν γεγονός 

παγκοσμίου ενδιαφέροντος. 

"Ηδη έχουν όργανωθή αί Ιξής Ευρωπαϊκοί Εκθέσεις : 

1) Ή Ευρώπη τοϋ Ούμανισμοϋ - Βρυξέλλαι 1954. 

2) Ό Θρίαμβος τοϋ Ευρωπαϊκού Μανιερισμοί - "Αμστερνταμ 1955, 

3) Ό 17ος Ευρωπαϊκός Αίών-Ρώμη 1956, 
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4) Ό Αιών τοϋ Ροκοκό - Μονάχον 1958. 

5) Τό Ρομαντικόν κίνημα - Λονδϊνον 1959. 

6) Αί Πηγαί τοϋ 20°ΰ αίώνος - Παρίσιοι 1960. 

7) Ή Ρωμανική Τέχνη - Ισπανία 1961. 

8) Ή Ευρωπαϊκή Τέχνη περί τό 1400-Βιέννη 1962. 

’Από άπόψεως είδικώς Βυζαντινών Εκθέσεων, δεν έχουν όργανωθή άπό 35ε- 

τίας έκθέσεις τοιαυτης εκτάσεως καί εύρύτητος συμμετοχής. 

Αί Εκθέσεις τοϋ είδους τοΰτου στεγάζονται είς μεγαλοπρεπή μέγαρα ή γνωστά 

μουσεία έξασφαλίζοντα χώρους άνετους καί καταλλήλους διά τήν ασφάλειαν και τήν 

άρτίαν παρουσίαν τών αριστουργημάτων τέχνης. Είς τά ελληνικά πλαίσια, τό μονον 

κατ’ εξοχήν έξασφαλίζον τού; ανωτέρω ορούς κτήριον είναι τό Ζάππειον Μέγαρον, 

δπου καί θά λάβη χώραν ή "Εκθεσις. 

Ό οριστικός τίτλος τής Έκθέσεως «Ή Βυζαντινή Τέχνη - Τέχνη Ευρωπαϊκή » 

προετιμήθη διότι ή "Εκθεσις θά τονίση καί προβάλη τήν ευρωπαϊκήν πλευράν τής 

Βυζαντινής Τέχνης καί ταυτοχρόνως τήν γόνιμον παρουσίαν της είς τήν Τέχνην της 

Δυτικής Ευρώπης. Πράγματι ή Βυζαντινή Τέχνη πρέπει νά θεωρήται ώς ουνβχί- 

ζουσα κυρίως τήν ελληνιστικήν παράδοσιν καί προσφέρουσα ζωντανήν καί άδιάλει- 

πτον μαρτυρίαν τών ουμανιστικών αρχών, αί όποϊαι αποτελούν τήν βάσιν τοϋ ευρω¬ 

παϊκοί πολιτισμοί. *Υπό τό νόημα αύτό θά τονισθή Ιδιαιτέρως ή σημασία τής Τέ¬ 

χνης τής Κωνσταντινουπόλειος, ή οποία συνοψίζει τούς κυριωτέρους καί αμιγείς χαρα¬ 

κτήρας τής Βυζαντινής Τέχνης είς έργα ύψίστης καλλιτεχνικής ποιότητας. Τά εκθέ¬ 

ματα θά είναι συνεπώς καί κυριώτατα καθαράς Βυζαντινής Τέχνης. Προβλεπεται 

όμως καί ή παρουσία έργων Τέχνης τής Δυτικής Εύρώπης μέ ϊσχυράς Βυζαντινός 

επιδράσεις καθώς καί έργα Βυζαντινά - καί μάλιστα μεταγενέστερα - μέ εμφανείς 

τάς δυτικοευρωπαϊκός επιδράσεις. Διά τόν λόγον αύτόν τά εκθέματα θά άνηκουν 

κυρίως είς τήν χρονικήν περίοδον, ή όποια περιλαμβάνεται μεταξύ τοϋ 9°” και του 

16ου αίώνος, χωρίς νά άποκλείωνται δμως καί ώρισμένα σημαντικά έργα, τά πλέον 

αντιπροσωπευτικά τής Τέχνης τής Κωνσταντινουπόλεως τών προηγουμένων αιώνων. 

Αί κατηγορίαι τών αντικειμένων, τά όποια θά εκτεθοϋν, είναι αί έξης: 1) ζω¬ 

γραφική ( μικρογραφίαι, φορηταί εικόνες, ψηφιδωτά, τοιχογραφίαι ), 2) γλυπτική 

( λίθοι, ελεφαντοστά, ξυλόγλυπτα ) καί 3 ) μικροτεχνία ( κοσμήματα, σμάλτα, μέταλλα, 

κεραμική, ύφάσματα, νομίσματα, σφραγίδες). , , , 
Είς τήν "Εκθεσιν μετέχουν τά Κράτη - μέλη τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης με¬ 

ταξύ τών όποίων, καί διά πρώτην φοράν, τό Βατικανόν, γεγονός ύψίστης σημασίας 

διά μίαν Βυζαντινήν "Εκθεσιν, λόγφ τής πλούσιας συλλογής του σημαντικών βυζαν¬ 

τινών έργων. Εκτός δμως τών μελών λαμβάνουν μέρος καί Κράτη μή μέλη, όπως η 

Αμερική, ή όποια έδειξε μεγάλην προθυμίαν καί σημαντικήν συμμετοχήν, έλπίζεται 

δέ ακόμη νά μετάσχουν καί μουσεία τής Ρωσίας καί τής Γιουγκοσλαυΐας καθώς και 

άλλων χωρών, αί όποϊαι κατέχουν σημαντικός βυζαντινός σύλλογός. 

Ό οριστικός κατάλογος τών αντικειμένων θά είναι έτοιμος τήν Ιην Οκτωβρίου 

άλλά ώρισμένα σημαντικά έργα θεωρείται ?ϊδη βέβαιον δτι θά εκτεθοϋν: Άπό τήν 

Εθνικήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων σημαντικά ιστορημένα χειρόγραφα, μεταξύ των 

όποίων τά Ευαγγέλια Ραγ. 64 καί Ρ&γ. 54 καθώς καί αί Όμιλίαι Γρηγορίου του 

Ναζιανζηνοΰ Ρ'&τ. 550. Άπό τήν Βυζαντινήν Συλλογήν τοϋ Λούβρου, έκτος άλλων, 

τό καλλίτερον ϊσως ύπαρχον έλεφαντοστοΰν, τοϋ Η&ΛανίΙΙβ (10<>υ-11ου αϊ. ). Ή 

Ιταλία θά συμμετάσχη μέ τά περίφημα σμάλτα τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, με 

όνομαστά χειρόγραφα, εικόνας καί άποτοιχισμένας τοιχογραφίας τής Νοτίου Ιταλίας. 

Ιδιαιτέραν οημασίαν έχει καί ή συμμετοχή τοϋ Βατικανού μέ ενα μέρος τών σημαν- 



568 Ειδήσεις Ειδήσεις 569 

τικων θησαυρών του. Η συμμετοχή τής Γερμανίας θά είναι σημαντική εις υφάσματα 

καί ελεφαντοστά, μεταξύ των οποίων ή Σταύρωσις του Βερολίνου ώς καί καλύμματα 

Εύαγγελίίον έκ Μονάχου. “Από τήν Μεγάλην Βρεταννίαν θεωρούνται ώς βέβαια εκθέ¬ 

ματα ελεφαντοστά άπό τό νΐοίοπα 3πά Αίβετί Μϋδβυιπ, χειρόγραφα τής Όξφόρ- 

δης καί, πιθανώς, σημαντική συλλογή τού Βρεταννικού Μουσείου, τό όποιον συνή¬ 

θως δεν δανείζει αντικείμενά του εις εκθέσεις. Σημαντικά έργα θεωρείται βέβαιον 

οτι θά έλθουν άπό τήν Όλλανδίαν, Ισπανίαν καί άλλας χώρας τής Ευρώπης. Τέ¬ 

λος τά σημαντικότερα μουσεία καί συλλογαί τής Αμερικής ( Μβίτοροΐίίβη Μιΐδβυιη, 

Βιιιη53Γί:οη Οίϋτδ ΟοΙΙβοϋίοπ, λνΑΙΙετδ ΑΠ ΟαΙΙετγ κ.λ.π. ) θά μετάσχουν μέ τοΐ 
καλλίτερα έργα Βυζαντινής Τέχνης, τά όποια κατέχουν. 

Εκτός τής συμμετοχής των ξένων Κρατών σημαντική θά είναι ή ελληνική συμ¬ 

βολή εις τήν Εκθεσιν, διότι προβλεπεται οτι θά έλθουν έργα τέχνης τελείως άγνω¬ 

στα άπό διάφορα μέρη τής Ελλάδος καθώς καί μοναδικά έργα άπό μοναστικά κέν¬ 

τρα, π.χ. τοΰ “Αθω, των Μετεώρων καί τής Πάτμου. 

Μεγάλης σημασίας θά είναι επίσης ή συγκέντρωσις ομάδων αντικειμένων, αΤ 

όποϊαι εύρίσκονται μοιρασμένοι μεταξύ διαφόρων μουσείων, όπως π.χ. ό πρώτος καί 

δεύτερος θησαυρός αργυρών αντικειμένων τής Κύπρου, οί όποιοι εύρίσκονται διε¬ 

σπαρμένοι μεταξύ τού Βρεταννικού Μουσείου, τοΰ Μοίτοροΐίΐαπ Μιΐδβυηι καί 
τής Κύπρου. 

"Ηδη έχουν γίνει εις τά πλαίσια τής προετοιμασίας τής Έκθέσεως δύο συσκέ¬ 

ψεις Διεθνών Εμπειρογνωμόνων. Εις τάς Συσκέψεις αύτάς έλαβον μέρος αντιπρόσω¬ 

ποι των Κρατών - μελών τοΰ Συμβουλίου καί, επί πλέον, είς τήν τελευταίαν σύσκεψιν 

αντιπρόσωπος τής Αμερικής. Οί συμμετέχοντες ήσαν προσωπικότητες τών Κρατών- 

μελών, πολλοί δέ εξ αυτών κορυφαίοι επιστήμονες τής Βυζαντινής Τέχνης. 

Είς τάς Συσκέψεις αυτάς, πλήν άλλων τεχνικών προβλημάτων, συνεζητήθη καί 

απεφασισθη η δημοσίευσις καταλόγου είς τήν ελληνικήν καί τήν αγγλικήν, ό όποιος 

θά περιλαμβάνη ιέσσαρα γενικά εισαγωγικά κεφάλαια καί άλλα δέκα κεφάλαια, 

άντιστοιχοΰντα είς τάς δέκα κατηγορίας είς τάς οποίας θά είναι χωρισμένα τά αντι¬ 

κείμενα καί τα οποία θα γραφούν απο “Έλληνας καί ξένους κορυφαίους βυζαντινο- 

λόγους. Επίσης άπεφασίσθησαν άλλαι δημοσιεύσεις, π.χ. καλλιτεχνικού λευκώματος, 

βιβλίου « τσέπης » καί δελταρίων. 

Επί πλέον, εις τα πλαίσια τής Έκθέσεως, μελετάται ή όργάνα>σις έκθέσεως 

αντιγράφων καθώς καί μαγνητοφωνημένοι διαλέξεις μέ φωτεινάς προβολάς. 

X ΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟΝ 

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 

( Αντιπροέδρου Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ) 

Αξιότιμε Κύριε Συνάδελφε, 

Εφέτος συμπληροΰνται 75 έτη άπό τής γεννήσεως τοΰ όμοτίμου καθηγητοΰ τοΰ 

Πανεπιστημίου καί τοΰ Πολυτεχνείου Αθηνών καί Γενικού Γραμματέως τής τε Ακα¬ 

δημίας Αθηνών καί τής Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. “Αναστασίου Κ. Όρλάνδου έν 
υγιείφ καί άκρα δραστηριότητι συνεχίζοντος τό έργον αύτοΰ. 

Είναι τοϊς πάσι γνωστή ή μακρά συγγραφική, άνασκαφική, διδακτική καί διοι¬ 

κητική εργασία τοΰ καθηγητοΰ Όρλάνδου, σφραγίσασα τήν τελευταίαν 25ετίαν έν 

Ελλάδι, άπό άπόψεως ιδία τών άναστηλώσεων καί τής μελέτης τών μνημείων τής τε 
αρχαίας καί τής βυζαντινής τέχνης καί δή τής αρχιτεκτονικής. 

Οί συνάδελφοι έν τή “Ακαδημία, τφ Πανεπιστημίφ “Αθηνών, τφ Μετσοβίφ 

Πολυτεχνεία» “Αθηνών καί τή “Αρχαιολογική Εταιρεία, φίλοι και μαθηταί αυτοΰ 

προθύμως τιμώντες τον άνθρωπον καί τον επιστήμονα τοσαυτης πολυσχιδούς θεωρίας 

καί δράσεως, άπεφάσισαν όπως προσφέρουν είς αυτόν έπί τή ευκαιρία ταύτη τόμον 

* Χαριστήριον », είς τον όποιον καλείσθε καί Σείς νά συνεργασθήτε διά συμβολής 

μή ύπερβαινούσης τό τυπογραφικόν φύλλον 8ον· 

Αί συνεργασίαι πρέπει ν’ άπευθύνωνται πρός τήν “Αρχαιολογικήν Εταιρείαν 

{ οδός Πανεπιστημίου 22 “Αθήνας διά « Χαριστήριον Όρλάνδου» ), νά έχουν φθάσει 

δέ μέχρι καί τής δΐυζ Δεκεμβρίου 1963. Δύνανται νά είναι συντεταγμένοι ελληνιστί, 

λατινιστί, είτε είς μίαν τών γλωσσών: αγγλικήν, γαλλικήν, γερμανικήν, ιταλικήν και 

Ισπανικήν. Αί έργασίαι θά άναφέρωνται είτε είς τήν αρχαιολογίαν καί τήν βυζαντι¬ 

νολογίαν έν γένει, είτε είς οίονδήποτε θέμα τής είδικότητος και προτιμησεως τοΰ 

καλούμενου νά γράψη, θά δημοσιεύωνται δέ κατά σειράν λήψεως καί είς τρία αύτο- 

τελή μέρη τοΰ δημοσιεύματος ( Α' “Αρχαίος Κόσμος, Β' Μεσαίων, Γ Ποικίλα ). Οί 

συγγραφείς θά λάβουν άνά 50 ανάτυπα δωρεάν. 

“Επί τή έλπίδι, ότι θέλετε συμμετάσχει είς τήν έν λόγφ συλλογικήν έκδήλωσιν 

καί μέ τήν έκφρασιν τών προκαταβολικών ευχαριστιών ημών, διατελοΰμεν 
Μετά πόσης τιμής 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Δ. Ζακυθηνος 

Π. Ζεπος 

X. Καρουζος 

Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 

Μ. Λαςκαρις 

Μ. Μανουςακας 

Π. Μιχελης 

Α. Ξυγγοπουλος 

Δ. Παλλας 

Ν. ΠΛΑΤΩΝ 

: Καθηγητής τής Βυζαντινής “Ιστορίας τοΰ Πανεπιστ. “Αθηνών. 

: Καθηγητής τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστ. “Αθηνών. 

: “Ακαδημαϊκός, Διευθυντής τοΰ Άρχαιολ. Μουσείου “Αθηνών. 

: Καθηγητής τής “Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου “Αθηνών. 

: “Ομότιμος καθηγητής τοΰ Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης. 

: Τακτικός καθηγητής τοΰ Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης. 

: Τακτικός καθηγητής τοΰ Έθν. Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών. 

: “Ομότιμος καθηγητής τοΰ Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης. 

: Έφορος Βυζαντινών αρχαιοτήτων ( Κόρινθος ). 

: Διευθυντής του Μουσείου Άκροπόλεως “Αθηνών. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ : Καθηγητής τής Βυζαντινής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστ. “Αθηνών. 

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ : Διευθυντής τοΰ Βυζαντινού Μουσείου “Αθηνών καί τοΰ Μου¬ 

σείου Μπενάκη. 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ 

Α') Έν Κωνσταντινονπόλει 

Ούτος έλαβε χοόραν τήν 3^ν Μαρτίου 1963 διά πατριαρχικής καί Συνοδικής Λει¬ 

τουργίας έν τφ πατριαρχικφ ναφ, ότε ό οικουμενικός εξήγγειλε τήν εναρξιν τοΰ εορ¬ 

τασμού. Τήν έπομένην έν τή Θεολογική Σχολή Χάλκης έγένετο επίσημος δεξίωσις τής 

άγιορειτικής αντιπροσωπείας. 

Β') Έν Θεσσαλονίκτ) 

Διάφοροι εκκλησιαστικοί εκδηλώσεις άπό 6 -12 Μαρτίου 1963. 

Γ') Έν Ά&ήναις 

“Από 17-24 “Απριλίου 1963 τελεταί, γεύματα, υποδοχή τής ίεράς είκόνος τής 

Θεομήτορος « "Αξιόν έστί » καί προσκύνημα αυτής καί τοΰ Τίμιου ξύλου υπό τοΰ 

Λαοΰ. Διάφοροι διαλέξεις περί Όρους, όργανωθεΐσαι ερήμην τών βυζαντινολόγων. 
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Δ') Έν 'Δγίφ "Ορει 

Άπό 21-24 "Ιουνίου, προεξάρχοντος τοΰ οικουμενικού Πατριάρχου κ. Άθη- 

ναγόρου, παρουσίφ τοΰ βασιλέως των "Ελλήνων καί των αρχηγών και αντιπρόσωπων 

των "Ορθοδόξων κ.α. εκκλησιών καί παμπόλλων προσκεκλημένων... πλήν των εκπρο¬ 

σώπων τής * Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ήτις δεν έκλήθη. 

Αί έορταί διεξήχθησαν είς Καρυάς καί Μ- Λαύραν. 

Περιγραφάς τοΰ εορτασμού κ.α. ύλην ευρίσκει τις είς το επίσημον Δελτίον τής 

Έκκλ. τής "Ελλάδος «Εκκλησία» έτος Μ' ( 1963), άρ. 15-16, καί είς τό « Άρ- 

χεΐον "Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου » έτος ΙΗ', τεύχος 2, σσ. 133 - 143, 

δπου καί τά σχετικά κείμενα προσφωνήσεων, αντιφωνήσεων κλπ. τών εκκλησιαστι¬ 

κών καί πολιτικών επισήμων. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ 

ΕΠΙ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Κατά τάς άρχάς (3 - 6) Σεπτεμβρίου 1963 συνήλθεν είς Βενετίαν Διεθνές επι¬ 

στημονικόν Συνέδριον επί τή Χιλιετηρίδι τοΰ "Αγίου "Ορους. Την πρωτοβουλίαν καί 

την όργάνωσιν τοΰ Συνεδρίου τούτου είχον άναλάβει οί Βενεδικτίνοι μονάχοι (_1ιε- 

νείο^πο (τοΰ Βελγίου) καί τοΰ 3&η Οΐοτ^ίο Μ&££ίθΓε (της "Ιταλίας) έν συνεργα¬ 

σία μέ τό "Ιδρυμα Οίοι·£Ϊο Οίηί τής Βενετίας. "Υπό την υψηλήν προστασίαν τοΰ 

Πατριάρχου τής Βενετίας, Καρδιναλίου Οίον&ηηί ϋτΒδηί, τό επίτιμον Προεδρεΐον 

καί ή "Οργανωτική "Επιτροπή τοΰ Συνεδρίου άπετελέσθησαν από διακεκριμένος προ¬ 

σωπικότητας. Αί έργασίαι τοΰ Συνεδρίου διεξήχθησαν είς τάς μεγαλοπρεπείς αίθού- 

σας τοΰ 8αη Οιογ^ϊο Μα££ΐθΓβ ( επί τής ομωνύμου νησιδος τοΰ μυχοϋ τής Βενε¬ 

τίας), δπου έχει έγκατασταθή τό μεγάλης ήδη δραστηριότητος καί ακτινοβολίας Οεη- 

Ιγο άϊ Οιιΐίιιτα θ ΟίνίΙΙά τής Κοηάαζίοηε Οϊογ£Ϊο Οίηί. Οί ύπερεκατόν σύνεδροι 

προήρχοντο κυρίως άπό τάς χώρας τής Δυτ. Εύροίπης ( "Ιταλίαν, Γαλλίαν, Βελγιον, 

"Ελβετίαν, "Ολλανδίαν, "Αγγλίαν κ.α., ήσαν δέ κατά μέγα ποσοστόν εκπρόσωποι 

μοναστικών Ιδρυμάτων καί εκκλησιαστικών οργανώσεων τής Δύσεως- Μεταξύ τών 

"Ελλήνων, οί όποιοι μετέσχον του Συνεδρίου (υπέρ τούς 15 έν συνολιρ), συγκατελε- 

γοντο ό έν Ρώμη Πρεσβευτής καί ό έν Βενετίρ Πρόξενος τής "Ελλάδος κ.κ. Χατζή* 

βασιλείου καί Πετρουνάκος, ό "Ακαδημαϊκός Άμ. Άλιβιζατος, ή Διευθύντρια τοΰ 

έν Βενετίρ Έλλ. "Ινστιτούτου κυρία Σοφία Άντωνιάδου, οί καθηγηταί Λ. Πολίτης, 

Μ. Μανούσακας, "I. Καραγιαννόπουλος, Π. Μυλωνάς, ό Διευθυντής τοΰ Μεσαίων. 

"Αρχείου τής "Ακαδημίας "Αθηνών Λ. Βρανούσης, ό Διευθυντής τοΰ Βυζ. Μουσείου 

Μ. Χατζηδάκης κ.α. "Εκ τών γενομένων επιστημονικών άνακοινιδσεων Ιδιαιτέρως 

ένδιαφέρουσαι ήσαν: τοΰ καθηγ. Ρ. ΕεπιειΊε περί "Αγ. "Αθανασίου τοΰ "Αθωνίτου 

καί τής ίδρύσεως τής Μεγ. Λαύρας, τοΰ πατρός Α. Κ&65 ( τής Βατικανής Βιβλιοθή¬ 

κης) περί τών ελληνικών λειτουργικών καί μοναστικών βιβλίων τών έκδοθέντων έν 

Βενετίφ, τοΰ καθηγ. Α. ΡετΙιΐδί περί βενεδικτινών μοναχών καί ιταλικών μοναστη- 

ρίων έν Άθοι, τών Έλλήνιυν Μ. Χατζηδάκη καί Π. Μυλωνά περί τής ζωγραφικής 

καί τής αρχιτεκτονικής τοΰ "Αγ. "Όρους ( μετά πολλών φωτεινών εικόνων ), τοΰ "Ακα¬ 

δημαϊκού Άμ. Άλιβιζάτου, τής δίδος Μαρίας Θεοχάρη, τής καθηγ. Σ. Άντω¬ 

νιάδου κ.α. 

"Επ’ εύκαιρίφ τοΰ Συνεδρίου εΐχεν όργανωθή ειδική "Εκθεσις ορθοδόξων λει¬ 

τουργικών καί ασκητικών βιβλίων, χειρογράφων καί εντύπων, προερχομένων εκ τής 
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Μαρκιανής Βιβλιοθήκης τής Βενετίας καί έκ τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού. Οι 

Βενεδικτίνοι τής Οίιενεΐο&ηε, έξ άλλου, παρουσίασαν είς τό Συνέδριον πολυτελή γαλ¬ 

λικήν εκδοσιν τοΰ Βίου τοΰ Άγ· "Αθανασίου τοΰ "Αθωνίτου, είκονογραφημένην μέ 

βυζαντινός συνθέσεις τοΰ “Ελληνος άγιογράφου Ρ. Κοψίδη, καθώς επίσης καί τον 

Α' τόμον ( σελίδες 450 ) ειδικής έκδόσεως υπό τον τίτλον « Εε Μίΐΐέη&ίτε άιι Μοηί 

Αίίιοδ (963 - 1963 )», δπου συγκεντρώνονται αί γενόμεναι είς τό Συνέδριον επιστημο¬ 

νικά! ανακοινώσεις καί πολλαί άλλαι έργασίαι ξένων καί "Ελλήνων ερευνητών (Εε- 

τηοι-ΐε, ϋΟΐ&ετ, ΡβΓίηεί, ϋϊΐΠΌΐιζέδ, Κομίνη κ.π.ά.) άναφερόμεναι είς τήν ιστορίαν 

τοΰ Άγ. "Όρους. Τό Συνέδριον, πέραν τής επιστημονικής του πλευράς, παρέσχε τήν 

εύκαιρίαν είς τον μοναχισμόν τής Δύσεως ν* άποτίση φορον τιμής είς τήν μεγάλην 

παράδοσιν του μοναχισμού τής "Ανατολής, ύπεγράμμισε δέ καί έπεβεβαίωσε τήν 

εύρυτάτην πνευματικήν ακτινοβολίαν τής χιλιετούς μοναστικής πολιτείας τοΰ Αθω, 

Μετά βαδυτάτης δλίψεως ή "Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών άγγέλλει τόν 
δάνατον τοΟ έπιτίμου αύτής εταίρου καδηγητοΰ $ΗνΙο Οίυβθρρο Ηβηαί'ι 

έπισυμβάντα έν Ρώμη τήν Ιάπν Όκτωβρ/ου 1963. 

Αιμιλία Χάρου τό γένος Ζολώτα 
πρώην Σύμβουλος τής Εταιρείας ημών, συγγραφεύς 

γ 3 Σεπτεμβρίου 1?ό3. 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ’ ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

Άθηνά, τόμος ΞΤ', 1962 (Άθήναι). 

Άνάλεκτα, έτησία έκδοσις Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών τής Πατριαρχικής 

Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς, άρ. 12, Αλεξάνδρεια 1963, 

ΑηαΙβτία ΒοΙΙαηοΙϊαηα, ίοιηιΐ5 Ι,ΧΧΧΙ, 1963 ( ΒπιχβΠεδ ). 

ΆρχεΤον τοΟ ΈκκλησιαστικοΟ Δικαίου, τόμ. ΙΤ', 1961 {Άθήναι). 

Άρχεϊον Εύβοϊκών Μελετών, 9, 1962. 

Βγζαηίίοη, XXXI, 1961 (Βηιχβΐΐεδ). 

ΒγζαηΗηίδοΗ© ΖβίίεοΗπΗ, τόμος 56, 1963 ( Μονάχον ). 

ΒγζαηϋηοδΙανϊτα, XXIV, 1963 ( Πράγα). 

ΒοΙΙβΗίηο άβΠα Β. Οι-βεα άί ΘΐΌίίαί©»ΎαΙα, η. εβπε, νοί. XVII, 1963 (Οι-οίΐαΐεχτάΐα ). 

ΟΤΑΡΝΗΑΡ ( Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Βελιγραδιού ) 12, 1961 ( Βεο£Γ&<3 ). 

ώαοία, τεναε ά’αι·ο1ιεο1ο§;ίε εί άΊτΐδΙοίτε αηείεηηε, ΒαοατεδΙ, ηοηνεΐΐε δέπ'ε 

VI, 1962. 

Δελτίον της Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, ΙΤ’, 1962. 

ΡυπιβαιΊοη ΟαΚδ ΡαρβΓδ, Νο 15, 1962, Η&τν&Γά ϋηΐν. 0&ιηΙ>πά£6 (ϋ-8.Α. ). 

Ελληνικά, 17, 1962 ( Θεσσαλονίκη ). 

Έπετηρίς τοΟ ΛαογραφικοΟ Αρχείου, Π - 12, 1958- 1959 (Άθήναι ). 

Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου, 8 * 9 ( 1958 - 1959 ) 1961 ( Άθήναι). 

ΕιπβηΙα, Ιοπιο XXXI, 1963 ( Ισπανία ). 

Έπιστημ. Έπετηρίς Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος 13, 1962 -1963. 

Ηπειρωτική Εστία, 12, 1963 ( Ιωάννινα). 

Θεολογία, ΛΒ’, 1961 ( Αθήναι). 

Θησαυρίσματα, 1, 1962 (Βενετία). 

ΐΓθπΐίζοη, ίο πιε XXXVI, 1963 (ΟΙιενείο^ηε, Βεί^ΐηπε ). 

3αΗιΊ>υ<:ΐΊ οΙθγ ΟθδϊβιΎβίτΗΐδτΗθη ΒγζαηΚηϊδτΗβη θβδβΙΙδεΗαίή X, 1961 (\νΐεη). 

Κρητικά Χρονικά, ΙΕ'-ΙΤ', Ηράκλειον. 

Κυπριακοί Σπουδαί, ΚΤ', 1962 (Λευκωσία). 

Κυπριακά Χρονικά, 2, 1962 ( Λευκωσία). 

ΜαίθτίαΙβ §ί ΟβΓΟθί&Γϊ ΑΓΗβοΙος^β, 8, 1962 (Βηοατεβί ). 

ΜΐΗβίίυη9βη άβδ ΟβυΙδτΗθη Αγ<:Κ. ΙηδΚ, βεζϊοηε Κοπιαπα, νοί. 69, 1962 (Κόπια). 

ΝουνβΙΙ© Κβνυ© ΤΗέοΙοςΐοΐυβ, 85, 1963 ( Ι,ουναϊη ). 

Όρθοδοξία, έτος ΛΗ', 1963 ( Οίκουμεν. Πατριαρχ. Κωνσταντινουπόλεως ). 

ΟπβηΙαΙία Οιιΐδϊίαπα Ρβποάΐοα, XXIX, 1963, Κόπια. 

Παρνασσός, περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον Δ\ 1962 (Άθήναι)· 

Ποντιακή Εστία, έτος 12ον( 1962 ( Θεσσαλονίκη). 

ΡΓος©©άϊπ9δ οί Ηι© Ρογαί ΙπδΗ Αταάβηιγ, νοί. 63, δεείίοη Ο, ϋυβϋη 1962. 

β©νυ© ά©5 έίυάβδ ΒγζαηΗηβδ, ίοπιε XX, 1962 ( Ραπβ ). 

Ρβνυβ Ρουαιαϊηβ άΉΐδΙοιτβ, 2, 1963 ( Βηοατεεί). 

«ΣτασΤνος», 1, 1963 (Λευκωσία). 

δΐυάιΐ ( Κενίβία άε Ιβΐοπβ) 16, 1963 ( Βαοατεδί). 

δϊυάϋ §ϊ ΜαΙβΗαΙβ άβ Ιδίοπβ Μοάβτηα 3, 1963 (Βαοατεδί). 

δΐυάΐϊ §ϊ Οβι·οβί£π ά© Ιδίοηβ νβοΗ©, αηιιΐ XIV, 1963 ( Βαοατεεί). 

νίζαηϋπίδΙαί ντ©πι©ηηίίτ, XXII, 1963, ΜοδΙενα. 

ΖόοΓηΐίτ βαάονα ( Κεοαεϊΐ άε Τταναηχ ), ίοπιε ΕΧ, Ιπδίίίπί άΈίπάεδ Βγζαπίί- 

πεδ, Νο 8, Βεο^Γαά 1963. 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1960 ΚΑΙ 1961 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Κύριοι Έχαΐροι, 

Μετά χαράς βλέπομεν *Υμάς συνηγμένους σήμερον εις Γενικήν Συνέ- 

λευσιν, τοσοΰτιρ μάλλον καθόσον κατά, τό παρελθόν έτος 1961 δεν ηδυνη- 

θημεν νά συγκαλέσωμεν τούς Εταίρους ήμών, καθ ήν ειχομεν υποχρεωσιν. 

Κατά τά τελευταία έτη ή ύγιεία τού σεβαστού ήμών Προέδρου πρώτον καί 
τού προς ήμάς όμιλούντος Γενικού Γραμματέως, εδυσχεράνον κάπως την 
κίνησιν τού Σωματείου. Τούτο δεν σημαίνει οτι εσταματησεν η δραστήριο· 

της αυτού, διότι και ό ΚΘ' τόμος ( 1959) τής Έπετηρίδος έξεδόθη εγκαί¬ 

ρως (1960) καί ό τριακοστός, εκτεινόμενος εις τά ετη 1960 καί 1961 και 
διπλάσιος εις σελίδας τού συνήθους, έτέθη εις κυκλοφορίαν ήδη από τού 
παρελθόντος Σεπτεμβρίου (1961). Όμοίως καί ή έγκατάστασις τής Εται¬ 

ρείας συνετελέσθη καί ή σύνταξις τού Ευρετηρίου τής Επετηρίδος δια τους 
τόμους 11-30 έπεχειρήθη, καί αϊ διαλέξεις κατά τό δυνατόν έπραγματο- 

ποιήθησαν. 
Έν πρώτοις πρέπει νά μνημονεύσωμεν των άπελθόντων έκ τών τάξεων 

ήμών Εταίρων καί συνεργατών τής Έπετηρίδος, μεταξύ τών οποίων είναι 
τέσσαοες διακεκριμένοι κληρικοί: Ούτω την 22αν Ιουλίου 1960 εξεδημησεν 
εις Κύριον ό σοφός μητροπολίτης Κυδωνιών "Αγαθάγγελος, συγγρα- 

φεύς αξιολογών πονημάτων περί Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού, τού οποίου 
ή ποίησις κατέθελγε την μουσοτραφή τού άρχιερέως ψυχήν. Την 21πν Απρι¬ 

λίου 1961 έξήλθεν αίφνίδιον τού κόσμου τούτου ό Εύ λόγιος Κουρί- 

λας ό Λαυριώτης, επίσκοπος Κορυτσάς, πολλά καί σοφά γράψας καί αλλα¬ 

χού καί αύτοτελώς καί εν τή ήμετέρα Έπετηρίδι, διατελέσας δέ καί καθη¬ 

γητής τής Ηστορίας έν τφ Άθήνησι ΙΙανεπιστημίω. Ό Κουρίλας άφήκε 
μέγα υλικόν καί συγγραφήν περί 'Αγίου "Ορους ανέκδοτον καί βιβλιοθήκην 
άξιόλογον. Την 5^ Μαΐου 1961 άπέθανεν δ έν Κωνσταντινουπόλει άντε- 

πιστέλλων Εταίρος ήμών μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως Κωνσταν¬ 

τίνος, μετά ζήλου παρακολουθών τό ήμέτερον έργον καί κάτοχος σπου¬ 

δαίας συλλογής βυζαντινολογικών βιβλίων. Τέλος την 2αν Φεβρουάριου 1962 

άπεβίωσεν ενταύθα ό αρχιμανδρίτης "Ανθιμος Παπαδόπουλος, άνήρ 
Πόντιος, ήγαπημένος μαθητής τού Γ. Ν. Χατζιδάκη καί επί έτη συντάκτης 
καί διευθυντής τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδημίας Αθηνών, δημοσιεύ- 
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σας πλείστας γλοοσσικάς και φιλολογικάς μελετάς. Μεταξύ των άπελθόντων 
Εταίρων Ιδιαιτέρως ελύπησεν ήμάς ή την 17Ίν Ιανουάριου 1961 απώλεια 
τού αειμνήστου καθηγητού Άριστοτ. Κούζη, παλαιού τής Εταιρείας 
ημών συμβούλου, λαμπρΰναντος την έδραν τής Ιστορίας τής Ιατρικής εν 
τφ Πανεπιστημίφ, πολλά κείμενα έκδόντος και φιλάνθρωπον χαρακτήρα καί 
έργα χριστιανικά επιδείξαντος καθ’ δλον αυτού τον βίον. Επίσης ή Εται¬ 

ρεία ή μών άπώλεσε τον Έταιρον αυτής Βασ. Σιμωνίδη ν, πολιτευτήν 
έχοντα ιστορικά διαφέροντα. Τον καθηγητήν τής Νομ. Σχολής τού Πανεπ. 

Θεσσαλονίκης Πέτρον Βάλληνδαν καί τούς φιλότιμους Εταίρους Ευγενίαν 
Άμποτ, *Ιωάννην Καμπανάκην, Νικόλαον Καπερώνην, Στέφανον Μανουη- 

λίδην καί τον έμπειρον μουσικολόγον Έμμ. Φαρλέκαν. Όμοίως την άκάμα- 

τον έρευνήτριαν των λαογραφικών τής Σκύρου, παλαιόν δε μέλος τού Δ. Συμ¬ 

βουλίου τής Εταιρείας ημών κυρίαν Νίκην Πέρδικα. 
Τούς άπελθόντας άνεπλήρωσαν δεκάς νέων επιστημόνων, οι όποιοι ενε- 

γράφησαν μέλη τής Εταιρείας ημών τακτικά ή άντεπιστέλλοντα. *Εξ άλλου 
διεγράφη αριθμός Εταίρων δηλωσάντων την επιθυμίαν ταύτην. Ή Εται¬ 

ρεία ήμών άντεπροσωπεΰθη διά μελών τού Διοικ. Συμβουλίου αυτής τό μέν 
είς τό έν *Αχρίδι συγκληθεν Βυζαντινολογικόν Συνέδριον, τό δέ εις τό έν 
Ήρακλείφ Κρήτης Α' Κρητολογικόν Συνέδριον καί τάς έορτάς επί τή χιλιε* 

τηρίδι από τής άπελευθερώσεως τής μεγαλονήσου υπό Νικηφόρου τού Φωκά. 

Άμφότερα τά συνέδρια συνεκλήθησαν κατά Σεπτ. 1961. Κατά τό παρελθόν 
έτος εδημοσιεύθη ό Λ' (1960 ■ 1961) τόμος τής Έπετηρίδος, ιδιαιτέρως 
δ’ εξετυπώθη καί ό Κατάλογος τών Χειρογράφων τής Σκήτης τής Αγίας 
Άννης, τυπωθείς διά τών δύο τελευταίων τόμων τής Έπετηρίδος ήμών. 

Επωφελούμενη τών διαλέξεων τής Εταιρείας τών Φίλων τού Λαού, 

υπό την φιλόξενον στέγην τής οποίας εύρισκόμεθα καί σήμερον, ένέταξε κατά 
τάς δύο τελευταίας χειμερινός περιόδους ή ήμετέρα Εταιρεία τούς ίδιους 
αυτής όμιλητάς κ. Τωμαδάκην, Κόλιαν, Λιβεριάδην καί Γριτσόπουλον, οι 
όποιοι καί ώμίλησαν επανειλημμένως επί βυζαντινών θεμάτων. Ή Βιβλιο¬ 

θήκη τής Εταιρείας επλουτίσθη κατά τό διάστημα τούτο διά πολλών περιο¬ 

δικών άνταλλασσομένων προς την Επετηρίδα καί βιβλίων άποστελλομένων 
προς αυτήν. Ταΰτα μετά τών από τού 1956 ίδίςι άποσταλέντων πρέπει νά 
καταγραφούν επιμελώς. Όμοίως εγένετο έναρξις λεπτομερέστερου ελέγχου 
τής Μυστακιδείου Βιβλιοθήκης, εν αντιπαραβολή προς τον Κατάλογον - Δελ¬ 

τία αυτής. 

*Η Εταιρεία ήμών άπεφάσισεν ϊνα κατά τό τρέχον έτος 1962 εκδοθή 
τό Εύρετήριον τών τόμων 11-30, συντασσόμενον από μακροΰ υπό τού 
εταίρου δρ. Νικ. Παναγιωτάκη ως ΛΑ' τόμος τής Έπετηρίδος. Όμοίως ϊνα 
ό τόμος ΛΒ' τού 1961 άφιερωθή είς την χιλιετηρίδα τού "Αγίου Όρους, 

λαμπρώς εορτασθησομένην κατά τό αυτό έτος. 

Τά υπό του Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας κατά τό 1960 και 1961 πεπραγμένα 575 

Ή οικονομική κατάστασις τής Εταιρείας δεν ύπήρξεν ανθηρά κατά την 
τελευταίαν διετίαν, ώστε ν’ άντιμετωπισθή ό διορισμός μονιμωτερου υπαλ¬ 

λήλου, διά τού οποίου καί ή βιβλιοθήκη θά έλειτούργει καί θά διεπεραιούτο 
τό γραφειοκρατικόν αυτής εργον. Παρά ταύτα, εϊμεθα εύγνωμονες μνημο- 

νεύοντες την έκ 50.000 δρ. ενίσχυσιν τού ΒΙΕ, την εκ δρ. 25.000 τής 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, την έκ δρ. 15.000 κατ’ έτος τής Αρχαιολογι¬ 

κής Εταιρείας καί την έκ δρ. 12.000 κατ’ έτος τής Μπαγκείου Επιτροπής. 

Οί πλεϊστοι τών Εταίρων προθύμως καταβάλλουν την συνδρομήν αυτών 
έναντι τού διανεμόμενου τόμου τής Έπετηρίδος. Έξ άλλου και η πωλησις 
αντιτύπων τού περιοδικού αποδίδει ποσόν τι. Ούτως ηδυνηθημεν να αντί- 

μετωπίσωμεν τάς δαπάνας. Έχομεν δέ πάντοτε δι* έλπίδος οτι το μέλλον θά 
είναι πλέον ρόδινον καί θά έπιτρέψη ομαλήν τήν λειτουργίαν τής Εταιρείας. 

Αλλά περί τών δαπανών, τών εισπράξεων καί τών χορηγιών θέλει πληρο¬ 

φορήσει Υμάς ό αξιότιμος ταμίας τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Σπυριδακης, 

άόκνως εργαζόμενος προς αύ'ξησιν τών πόρων αυτής, ο οποίος θελει ανα- 

γνώσει *Υμΐν καί τούς απολογισμούς τών ετών 1960 καί 1961. 
*0 Πρόεδρος *0 Γεν. Γραμματεύς 

Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Ν. Β· ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1962 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Φίλοι Εταίροι, 

Μετά χαράς έπαναβλέπομεν 'Υμάς, άψ’ ής την 1Ρΐν Φεβρουάριου 1962 

έξελέγημεν, συνερχόμενους διά ν’ άκόύσητε τά Πεπραγμένα τής ήμετέρας 
Εταιρείας από τής ημερομηνίας εκείνης καί εξής. Τούτο μεν διότι εχομεν 
ευχάριστους ειδήσεις ν’ άναγγείλωμεν Ύμιν, εξ άλλου διά την ανάγκην τής 
επικοινωνίας μεταξύ του Δ.Σ. καί Υμών, ήτις πάντοτε αποβαίνει επί καλφ 

καί τονώνει την διάδεσιν ημών προς δράσιν. 

Κατά τό διαρρεύσαν διάστημα έκυκλοφορήδη (Σεπτ. 1962) 6 ΛΑ' 

τόμος τής Έπετηρίδος, περιλαμβάνων τό συνταχδέν υπό του εταίρου Ν. 

Παναγιωτάκη Εύρετήριον αυτής τών τόμων ΙΑ -Λ. Εύδυς δ* αμέσως 
ήρχισε τυποΰμενος ό ΛΒ' {1961) τόμος, τού οποίου ήδη εχουσι τυπωδή 17 

τυπογραφικά. Ό τόμος οΰτος άψιεροΰται εις τό "Αγιον "Ορος, περιέχει δέ 
μελετάς σχετικάς προς την ιστορίαν, φιλολογίαν καί τέχνην αυτού. Συνεργά¬ 

ζονται καί λόγιοι μοναχοί Άδωνΐται. Τούτο είναι ιδιαιτέρως εύχάριστον, 

αφού μάλιστα σήμερον έορτάζομεν την χιλιετηρίδα από τής ίδρΰσεως τής 
Μεγίστης Λαύρας. Μολονότι ή Εταιρεία ήμών ήγνοήδη κατά τον εορτα¬ 

σμόν ενταύθα καί έν τφ Όρει, τούτο δεν σημαίνει δτι δεν έχει τον ούσια- 

στικώτερον ρόλον, αφού έξ όλων τών έκδηλιοσεων τού εορτασμού τό σταδε- 

ρώτερον δά είναι ο μέγας τόμος τής Έπετηρίδος ήμών τής είς τον άγιώνυ- 

μον τόπον καί την Ηστορίαν αυτού άφιερούμενος. Ό τόμος έλπίζομεν νά 

κυκλοφορηδή περί τό τέλος τού έτους τούτου. 

βΩς προς τάς διαλέξεις ή Εταιρεία ήμών είναι ευγνώμων προς τήν 
γεραράν Εταιρείαν τών Φίλων τού Λαού, ή οποία εντάσσει εις την σειράν 
τών διαλέξεων αυτής τάς ομιλίας τών ήμετέρων Εταίρων κ.κ. Τωμαδάκη, 

Κόλια, Γριτσοπούλου. Αλλά κατά τό διάστημα εις δ αφορά ή λογοδοσία 
εΐχομεν τήν ευκαιρίαν νά φιλοξενήσιομεν δύο επιτίμους Εταίρους ήμών τον 
Γάλλον καδηγητήν πατέρα ]. ϋαηίεΐοη καί τον Ούγγρον καδηγητήν 
Ιούλιον Μ ο γ α ν ο 8 Πε. Είς άμφοτέρους παρέσχομεν τήν ευκαιρίαν νά 
ομιλήσουν δημοσία, καί δ μέν πρώτος ωμίλησεν είς τήν Αρχαιολογικήν 
Εταιρείαν τήν Ι5ην Μαρτίου 1962 μέ δέμα περί Γρηγορίου Νύσσης (γαλ¬ 

λιστί), δ δέ δεύτερος ελληνιστί τήν 25*1ν Μαΐου 1963 εις τήν μεγάλην αΐ· 
δουσαν τής Αρχαιολογικής Εταιρείας (εύγενώς διατεδείσαν) μέ δέμα «Τό 

6 -11 -1963 

Βυζάντιον είς τό κάτοπτρον τών ονομάτων αυτού», προλογίζοντος τού αντι¬ 

προέδρου ήμών κ. Άναστ. Όρλάνδου.Ή Εταιρεία ήμών παρέθηκε καί γεύμα 
είς τον καδηγητήν κ. ΜοτανοδΠζ καί τήν συνοδεύουσαν αυτόν δυγατέρα του. 

Τούς δμιλητάς έπαρουσίασαν είς τό κοινόν άμοιβαίως οι κ.κ. Όρλάνδος καί 

Τωμαδάκης. 

'Η βιβλιοδήκη τής Εταιρείας έγένετο άντικείμενον ιδιαιτέρας ήμών 
μερίμνης. Ού μόνον επλουτίσδη διά δύο περίπου Ικατοντάδιον τόμων βιβλίων 
καί περιοδικών στελλομένων προς τήν Επετηρίδα επ’ ανταλλαγή ή άλλως, 

άλλα καί έτυχε ταξινομήσεως, ίδίρ ως προς τά νέα βιβλία καί τά λυτά τέως 
περιοδικά αυτής. Ήγοράσδησαν δέ καί νέα έπιπλα προς τοποδέτησιν τών 
βιβλίων. Είναι άληδές δτι δ χώρος είναι πλέον ανεπαρκής, καδό χρησιμο¬ 

ποιούμενος καί δι’ άποδήκευσιν τών πολυαρίδμων άποδεμάτων τόμων τής 
Έπετηρίδος, πράγμα δπερ ήνάγκασεν ή μάς να επεκτείνω μεν τον χώρον τών 
γραφείων καί είς τον έβδομον όροφον τού ακινήτου Άριστείδου 8, δι* ένοι- 

κιάσεως ενός έτι δοοματίου, δπερ χρησιμοποιεί ό κ. ταμίας τής Εταιρείας. 

Χάριν τών γραφείων τής Εταιρείας ήγοράσδησαν συμπληρωματικά έπιπλα. 

Άπό οικονομικής άπόψεως άντεμετωπίσαμεν τάς δαπάνας τής έκδόσεως τής 
Έπετηρίδος καί τών ενοικίων καί άλλα τής λειτουργίας τών γραφείων έξοδα 
τακτικά καί έκτακτα. Προς τούτο ού μόνον έκινήδη δραστηρίως δ κ. ταμίας 
τής Εταιρείας διά τήν εΐσπραξιν τών συνδρομών καί τήν πώλησιν τόμων 
καί σειρών, αλλά καί εβοήδησαν ήμάς οί έπιχορηγοΰντες τήν Εταιρείαν 
ήμών οργανισμοί. Πράγματι δφείλομεν χάριτας είς τήν Μπάγκειον Επιτρο¬ 

πήν διά τήν ετησίαν χορηγίαν αυτής εκ δρ. 12.000, τό Βασιλικόν "Ιδρυμα 
Ερευνών διά τήν χορηγίαν 15.000 ( επ’ δνόματι τού διευδυντού τού περιο¬ 

δικού ), τήν Αρχαιολογικήν Εταιρείαν διά τό ποσόν τών 15.000 έτησίως, 
δπερ κατά τό 1963 ηύξήδη είς 20.000. Όμοίως καί εκ τών Κρατικών Λα¬ 

χείων 25.000. "Ολως δ* ιδιαιτέρως είμεδα εύγνοομονες προς τήν Φιλεκπαι¬ 

δευτικήν Εταιρείαν, ήτις τή εύγενεΐ εΐσηγήσει τού σεβαστού προέδρου αυτής 
καί ήμετέρου κ. Π. Πουλίτσα κατέβαλεν ήμΐν κατά τό παρελδόν έτος 1962 

τό ποσόν δρ. 50.000. Αλλά πλείονα περί τούτων δά εΐπη Ύμΐν 6 ταμίας 
κ. Σπυριδάκης, εϊσηγούμενος τον Απολογισμόν 1962 καί ή Εξελεγκτική 

Επιτροπή. 

Νυν δέ έρχομαι είς χαρμόσυνον καί συγκινητικήν εΐδησιν, τήν οποίαν 
άνέμενον τά μέλη τής Εταιρείας ήμών άπό πολλού. Έστεγάσδημεν! Τούτο 
δ’ έγένετο διά πρόφρονος, γενναίας, άξιομιμήτου καί εύγενούς δωρεάς τού 
συμβούλου ήμών κ. Δ. Γκίνη, δ οποίος έδώρησεν έν ζωή τον όγδοον όρο¬ 

φον τού άκινήτου τής δδού Άριστείδου 8, δν κατείχομεν επί ένοικίφ» άπό 
τού φδινοποορου τού 1959. Τό σχετικόν συμβόλαιον τού συμβολαιογράφου 

κ. Λιβαδηνού, εύγενούς ήμών Εταίρου καί προδύμου ένισχυτού, ύπεγράφη 
τήν 29^ Απριλίου έ.έ. μεταξύ τού ήμετέρου προέδρου καί τού εύγενούς 
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δωρητού, αφού ένεργείαις του τελευταίου άπηλλάγημεν καί των τελών τής 

συντάξεως αυτού. 
Ούτως ή Εταιρεία άπηλλάγη δαπάνης 1500 μηνιαίως, ήν -θά δυνηθή 

νά διάθεση έν καιρω διά την πρόσληψιν καταλλήλου υπαλλήλου καί την 
λειτουργίαν τής Βιβλιοθήκης αυτής. Τό Δ.Σ. εν συγκινήσει προτείνει δπως 
ή Γενική Συνέλευσις ανακήρυξή τον κ. Δ. Γκίνην μέγαν ευεργέτην τής 
Εταιρείας, άποφασισθή δέ ή έ'κφρασις εις αυτόν τής ευγνωμοσύνης των 
Εταίρων, έντοιχισθή εις τό ακίνητον κατάλληλος πλάξ, εξαιρούσα τό γεγο¬ 

νός, καί άναρτηθή έν τοίς γραφείοις τής Εταιρείας ή εικών του μεγάλου 
τούτου ευεργέτου ημών. (Ή πρότασις έγένετο δέκτη). 

Ταυτα είναι, κύριοι Εταίροι, τά Πεπραγμένα τής Εταιρείας ημών. 

Κατά τό λήξαν έτος άπωλέσαμεν εκ τών Εταίρων ήμών τούς αειμνήστους 
Σοφοκλήν Μπαλόγλου, Λεωνίδαν Σοφιανόπουλον, Τάσωνα Σταυρόπουλον, 

ών τηροΰμεν μετ’ εύλαβείας τήν μνήμην. Κατά τά άλλα ό Θεός διεφΰλαξεν 
έν ύγιείςι τούς κ. Εταίρους επιτίμους, τακτικούς καί άντεπιστέλλοντας, ηύξή- 

σαμεν δέ καί ήμείς τον αριθμόν αυτών διά τής έγγραφής 5 νέων. Έλπίζο* 

μεν δ’ οτι προσεχώς θά εΐμεθα εις θέσιν νά άγγειλωμεν Ύμϊν καί άλλας τής 
Εταιρείας προόδους, άνταξίας τής αποστολής αυτής καί τής προς ήμάς εντο¬ 

λής Υμών. 
*0 Πρόεδρος *0 Γεν. Γραμματεύς 

Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1961 

ΕΣΟΔΑ 
Δρχ. 

1. Υπόλοιπον έκ τής οικονομικής,χρήσεως του έτους 1960 . 105.678.95 

2. Έκ συνδρομών τών εταίρων... . 11.680, 

3. Έκ πωλήσεων τόμων τής Έπετηρίδος.. . . 14.845.50 

4. Έκ τόκου καταθ. τής Εταιρείας παρά τή Έθν. Τραπ. Ελλάδος έτ. 1960 2,317 

5. Έκ χορηγιών καί δωρεών : 

α') Τής Παγκείου Επιτροπής.12.000 

β') Τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.15.000 

γ') Χορηγία του Βασιλ. Τδρύμ. Ερευνών διά τό ενός 1960 . . 25.000 

δ') Χορηγία τοΰ Βασιλ. Ίδρύμ. Ερευνών διά τό έτος 1961 . . 25.000 77.000 

Σύνολον 211.521.45 

ΔΑΠΑΝΑΙ 

Δρχ. 

1. Έξόφλησις τοϋ λογαριασμού έκτυπώσεως τοΰ Λ' τόμου τής Έπετηρίδος 49.101 

2. Διά διορθώσεις τυπογραφ, δοκιμίων τής Έπετηρίδος. 3.350 

3. Κατασκευή μεταλλογραφημάτων ..... . 2.322 

4. Αμοιβή προς σύνταξιν τοϋ Ευρετηρίου τής Έπετηρίδος τόμ. ΙΑ'- Λ' 12.50β 

5. Ένοίκιον τοϋ γραφείου τής Εταιρείας καί γενικαί δαπάναι τοΰ μεγάι·; ·. 

ρου στεγάσεως αύτοΰ.,24.026 

6. Ήλεκτροφωτισμός καί ΰδρευσις ... ,. ... ,, 202.30 

7. Άμοιβαί τρίτων (δικαιώματα είσπράκτορος συνδρομών καί φιλοδω¬ 

ρήματα) .  3.221 

,8. Γραφική ύλη.. 383 

9. Ταχυδρομικά.... 1."468.70 

10. Καθαριότης γραφείου, επισκευαί κλπ.· 4: 534.50 

11. Χαρτόσημον διά παλαιοτέρας οίκον, χρήσεις   562 

Σύνολον 97.665.50 

Υπόλοιπον είς νέον, μετρητά καί καταθέσεις παρά τή Εθνική Τραπεζη 

Ελλάδος..’ . 113.855.95 

Σύ»νολον 211.521.45 

Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1960 

Ό Ταμίας 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1902 

ΕΣΟΔΑ 
Δρχ. 

1. Υπόλοιπον έκ τής οικονομικής χρήσεως τοΰ έτους 1961 . 113.855.95 

2. Έκ συνδρομών των εταίρων. 11.730 

3. Έκ πωλήσεοος τόμων τής Έπετηρίδος. 17.772 

4. Έκ τόκου καταθέσεως τής Έταιρ. εις τό Ταχυδρομ. Ταμιευτήριον και 

Εθνικήν Τράπεζαν Ελλάδος.. 1.868 

5. Έκ χορηγιών καί δωρεών : 

α') Τής Παγκείου Επιτροπής.12.000 

β') Τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.15.000 

γ') Τής εν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 50.000 

δ') Χορηγία του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών. 15 000 

ε’) Συμμετοχή τής Εταιρείας εις τά κέρδη των Κρατ. Λαχείων 25.000 117.000 

Σύνολον 262.225 95 

ΔΑΠΑΝΑΙ 
Δρχ. 

1. Έκτύπωσις τοΰ ΛΑ' τόμου (Ευρετηρίου, τόμ. ΙΑ'-Λ'). 39.534 

2. Προμήθεια χάρτου διά τήν έκτύπωσιν τής Έπετηρίδος. 14.980 

3. Έναντι τοΰ λογαριασμού έκτυπώσεως του ΛΒ'τόμου τής Έπετηρίδος . 10.000 

4. Ένοίκιον τών γραφείων τής Εταιρείας. 21.304 

5. Δαπάναι κοινοχρήστων (μισθός θυρωρού, θέρμανσις κλπ.)...., 6.251.30 

6. Σύνταξις Ευρετηρίου τών τόμ. ΙΑ' - Λ'. 6.600 

7. Προμήθεια 2 γραφομηχανών. 5.129 

8. Κατασκευή επίπλων, βιβλιοθηκών κλπ.. . 7.634.50 

9. Ταξινόμησις βιβλιοθήκης ( αμοιβή υπαλλήλου). 1.500 

10. Διά διορθώσεις τυπογρ. δοκιμίων. 3.400 

11. Έντυπα καί γραφική ΰλη. 1.022 

12. Ταχυδρομικά. 819 

13. Χαρτόσημον επικολληθέν είς αποδείξεις πληρωμών και στελέχη εισπρά¬ 

ξεων τοΰ έτους 1961 . 350.50 

14. Δικαιώματα είσπράκτορος συνδρομών εταίρων. 2.493 

15. Άμοιβαί εκτελεσθεισών εργασιών καί φιλοδωρήματα. 1.271.40 

16. Μεταλλογραφήματα... 70 

17. Φωτισμός τών γραφείιον κατά τό 1962 . 69.60 

18. Εις Δήμον Αθηναίων τέλος διά καθαριότητα καί φωτισμόν .... 234 

Σύνολον 122.562,30 

Υπόλοιπον είς νέον, μετρητά καί κατάθεσις είς 'Γαχυδρ. Ταμιευτήριον 139.663 65 

Σύνολον 262.225 95 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 
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ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ταμίας 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Έν Άθήναις τή 27 π * Ιανουάριου 1963 

'Ο Ταμίας 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΜΠΟΤ Ε. ΐ 
ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. χ 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. ΐ 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. ΐ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΐ 
ΖΕΡΒΟΣ I. ί 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ ί 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. χ 
ΙΩΑΝΝΣΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. | 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟ ΥΛΟΣ Π. Δ. χ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ χ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΐ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. τ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. Ϊ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. χ 
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ι- 
ΞΕΝΟ Π ΟΥΛΟΣ ΓΡ. + 

1* Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ τ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ί 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. ΐ 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. ΐ 
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ ΐ 
ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. ΐ 
ΤΣ ΟΚΟΠΟ ΥΛΟΣ Γ. χ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι¬ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ γ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ χ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. I* 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ γ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ χ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ί 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΐ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ + 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι¬ 
ΔΕΑΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1· 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΠίΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΐ 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ χ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΐ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ Ι- 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ ΐ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1- ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΐ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ χ 
ΜΙΕΕΕΚ λΥΙΕΕΙΑΜ ΐ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΐ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ χ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΐ 
ΕΥΓΕΝΣΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι- 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ χ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΐ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

χ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ + 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΐ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΐ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΐ· Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΐ 
Ί* Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 
ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ ΑΕΠΟ | 

ΑΝΑ3ΤΑ3ΐ;Ενΐ0 ϋΚΑΟ. Ί' 
ΒΑΒΙΝΟΕΚ ΕΚΑΝΖ 

ΒΑΝΕΒΟυ Ν. 

ΒΕΝΕ§Ενΐ£ V. | 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. ΐ 

ΒΚΕΟΟΙΑ Εν. 

ΒΚίίΗΙΕΚ Ε. 1* 

ΒΚ0υ\νΕΕ. ΕΚΑΝΟ. ϋΕ 3ΙΜΟΝΕ ΐ 
Βυκ.γΒ. Ί¬ 
βυκον κ. | 
ΟΑΌΑΕΑΕΟΗ ]. Ρ. | 

ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑϋΕ Ί' 
ϋΑΙΝ Α. 

ΌΑΝΙ^ΕΟΗ ΙΕΑΝ 
ΠΑΚΚο Ε. ΐ 
ΠΑλΥΚΙΝβ Κ. Μ. Ί* 

ΰΕΕΕΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΕ. Ί* 

ΒΙΕΗΕ 0ΗΑΚΕΕ3 Ί' 
ΌΟΕΟΕΚ ΕΚ. 

ΕΒΕΚ30ΕΤ I. ΐ 
ΕΗΚΗΑΚΌ ΑΕΒΕΚΤ Ί' 

ΕΕΚΚΑΚΙ ϋΑΕΕΕ 8ΡΑΌΒ ΟΙΑΝ.Ι 
ΟΕΚΕΝΕσ Ε. Ι¬ 

ΟΙ ΑΝ ΝΕΕΕΙ ΟΙΚΟ Ί' 
ΟΚόΟΟΙΚΕ ΗΕΝΚΙ 
ΟϋΙΕΕΑΝΠ ΚΟΌΟΕΡΗΕ 
ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟϋΙΕ. ϋΕ Ί' 
ΗΑΕΚΙΝ ΕΚ, 

ΗΕΙ3ΕΝΒΕΚΟ Α. Ί' 
ΗΕ33ΕΕΙΝΟ Π. Ί' 
ΗΟΕΜΑΝΝ ΟΕΟΚΟ γ 

ΙΟΚΟΑ Ν. Ί' 
κυκτζ Εϋ. ΐ 
εαπκεντ νιτ. 
ΕΕΜΕΚΕΕ ΡΑϋΕ 

ΕΟΕΝΕΚΤΖ Κ.-;. 

ΜΑΚ3ΗΑΕΕ Ε. Η. 

ΜΕΚΟΑΤΙ 8ΙΕνΐΟ ΟΠΙ3ΕΡΡΕ Ί' 
ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 

ΜΙΕΕΕΚ λνίΕΕΙΑΜ ΐ 
ΜΙΕΕΕΤ Ο. + 

ΜΟΚΑν08ΙΚ Ο. 

ΜϋΚΑΤΙ ΕΚ. Ί' 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. Ί' 
ΝΟΑΙΕΕΕ3 ΡΙΕΚΚΕ ϋΕ Ί' 
ΡΑΕΜΙΕΚΙ ΑϋΚ. Ί' 
ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ Ί' 
ΡΕΚΝΟΤ Η. Ί" 

Ί' Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΐ 

ΚΟϋϋ 31Κ ΚΕΝΝΕΕΕ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΟΣ©. Ί' 
30ΗΕΕΤΕΜΑ Η. 

30ΗΕϋΜΒΕΚΟΕΚ Ο. Ί' 
Α.Μ. ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

βΟΚΟΕΟν I. Ί' 
3ΤΚΖΥΟΟ\Υ3ΚΙ 103. Ί' 
ΤΑΕΚΑΕΙ Ο. Ί' 
υ3ΡΕΝ3ΚΙΙ Ε. 1* 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

* Αγαπητός Γεώργιος 
Άθανασιάδης Νόβας Γεώργιος 
*Αλεξόπουλος Γεώργιος 
Άλιβιζάτος Γεράσιμος 
Άντωνοποΰλου - Δανιήλ “Ηβη 
Άποστολάτος Σπύρος 
Άραβαντινός Γεώργιος 
Άρβιλιάς Κωνσταντίνος 
*Ατέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δίκαιος 
Βάλληνδας Στυλιανός 
Βάρτσος Ιωάννης 
Βασιλείου Σπύρος 
Βασιλικοποΰλου 4 Αγνή 
Βέλλας Βασίλειος 
Βέλου δ ίου Μαρία 
Βέλτσος Γεώργιος 
Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βουκίδης Τιμολέων 
Βρανοΰσης Λέανδρος 

Γαβαλάς *Αναστάσιος 
Γαλάτης Στέφανος 
Γερουλάνος Τωάννης 
Γκητάκος Μιχαήλ 
Γκίκας Χαράλαμπος 
Γκίνης Δη μητριός 
Γριτσόπουλος Τάσος 

Δασκαλάκης Απόστολος 
Δημάκης Ιωάννης 
Δημακοποΰλου Φωφώ 
Δημαράς Τωάννης 
Δημαράς Κωνσταντίνος 

Δοανίδου Σοφία 
Δραγοΰμης Φίλιππος 
Δρανδάκης Νικόλαος 

Ζακυθηνός Διονύσιος 
Ζαμπατής Εμμανουήλ 
Ζέπος Παναγιώτης 
Ζοΰβας Παναγιώτης 
Ζώρα Πόπη 
Ζώρας Γεώργιος 

Θεμελή - Κατηφόρη Δέσποινα 
Θέμελης Χρυσόστομος 
Θεοδωρακόπουλος Τωάννης 
Θεοφανίδης Τάσων 
Θεοχάρη Μαρία 
Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Καλβοκορέσης Δημήτριος 
Καλαντζής Ευστράτιος 
Καλλιγάς Μαρίνος 
Καλπούζος Τωάννης 
Καναρέλλη Νίτσα 
Κανδής Ευθύμιος 
Καραναστάσης *Αναστάσιος 
Κασιμάτης Γρηγόριος 
Κασκαμπάς Τωάννης 
Κόλιας Γεώργιος 
Κολοκοτρώνης Βλαδίμηρος 
Κομίνης Αθανάσιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντολέων Νικόλαος 
Κορρές Στυλιανός 
Κοΰκκου Ελένη 
Κουκούλες Τωάννης 

Κουρμουλης Γεώργιος 
Κούρνιας Κωνσταντίνος 
Κουρούσης Σταύρος 
Κούρσης Νικόλαος 
Κουτσιλιέρης Ανάργυρος 
Κουτσοκώστα Δάφνη 
Κουτσούκου Φωτεινή 
Κουτσοχέρας Στάθης 
Κρεκούκιας Δημήτριος 
Κρητικός Παναγιώτης 
Κυριαζοπούλου Μαρία 
Κυριακής Κυριάκος 
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος 
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 
Κωτούλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρής Θεόδωρος 
Λαμψίδης Όδυσσεύς 
Λαχανάς Βασίλειος 
Λειβαθηνός Διονύσιος 
Λιβαδάρας Νικόλαος 
Λιβεριάδης Εύελπίδης 

Μαμώνη Κυριακή 
Μανάφης Κωνσταντίνος 
Μανδηλαράς Βασίλειος 
Μανής Ευάγγελος 
Μαργαρίτης Αλκιβιάδης 
Μαρινάτος Σπυρίδων 
Μαρκουίζος Τωάννης 
Ματορΐκος Παναγιώτης 
Μάτσης Νικόλαος 
Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 
Μέγας Γεώργιος 
Μελισσουργός ’Ηλίας 
Μιράσγεζης Δημοσθένης 
Μουσούρης Σπύρος 
Μουτούση Αντιγόνη 
Μπάρλα Χαρίκλεια 
Μπαρμπάτη - Βάρτσου Εύθαλία 

Μπίτζιος Κωνσταντίνος 
Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουγκέας Σπυρίδων 
Μπουμπουλίδης Φαίδων 
Μπουσούλας Νικόλαος 
Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Ναουμίδης Μάρκος 
Νειάδας Βασίλειος 
Νικολαΐδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιώτης 
Νομικός Γεώργιος 

Ξανάλατος Διογένης 
Ξυγγόπουλος Άνδρέας 
Ξύδης Θεόδωρος 

Όρλάνδος Αναστάσιος 

Πάγκαλος Δημήτριος 
Παναγιωτάκης Νικόλαος 
Παναγιωτάκος Παναγιώτης 
Παναγόπουλος Τωάννης 
Παπάζογλου Χρηστός 
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 
Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 
Παπαντωνίου Αγησίλαος 
Πατριαρχέας Γεώργιος 
Παυλόπουλος Κανάρης 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Πέτροβιτς Νατάλης 
Πλακίδης Σταύρος 
Πολίτου Δανάη 
Πουλίτσας Παναγιώτης 
Πούλος Τωάννης 
Πουρής Μιλτιάδης 

Ράμφος Τωάννης 
Ραφτόπουλος Γεώργιος 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος 
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Σαραντής Μιλτιάδης 
Σαρρής "Αλέξανδρος 
Σεργόπουλος Γεώργιος 
Σερπιέρης Ίω. Βαπτιστής 
Σμπαροΰνης Αθανάσιος 
Σοΰρλας Κίμων 
Σπυρί δάκης Γεώργιος Κ. 

Σταθόπουλος "Ιωάννης 
Σταθοποΰλου Έλευ-θερία 
Σταματιάδου Ειρήνη 
Σταμίρης Γεώργιος 
Στεφανάκης Κωνσταντίνος 
Στεφανίδης Μάνος 
Στίκας Ευστάθιος 
Στρατηγός "Αναστάσιος 
Στράτος Άνδρέας 
Σωτηρίου Γεώργιος 
Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Τραυλός "Ιωάννης 
Τρεμπέλας Παναγιώτης, 

Τριανταφυλλόπουλος "Ιω. Κ. 

Τρουλλινός "Εμμανουήλ 
Τσαλίκης Κωνσταντίνος 
Τσάλλ,η Μίνα 
Τσαντίλης Περικλής 
Τσάτσος Θεμιστοκλής 
Τσάτσος "Ιωάννης 
Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φραγκοΰλης Γεώργιος 

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 
Φωτιάδης Ευάγγελος 
Φορόπουλος Νικόλαος 

Χατζηϋεοδώρου "Αντιγόνη 
Χατζημιχάλη "Αγγελική 
Χατζήνικολάου "Άννα 
Χατζής Παναγιώτης 
Χριστοφιλόπουλος "Αναστάσιος 

Ψυχογυιός Κωνσταντίνος 

Β' ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Βάφε ίδης Σάββας 
Βεζανής Λεωνίδας 

Βλάχος Παναγιώτης 
Βουλγαρίδης "Ιωάννης 

Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 
Γρίβας Κωνσταντίνος 

Δάμτσας Νικόλαος 
Δαπόλας Φραγκίσκος 

Έζερτζόγλου Νικόλαος 
Έφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θεοφανείδης Θεοφάνης 
Θεοχάρης Δημήτριος 

Καλούμενος Δημήτριος 
Καρώνης Δημήτριος 
Κατσουρός "Αντώνιος 
Καψωμένος Στυλιανός 

Κουντοΰρης Χρίστος 
Κοτζιάς Δαμασκηνός 
Κριαράς "Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 
Κωνσταντίνος Ειρηνουπόλεως 

Μανουσακας Μανοΰσος 
Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 
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Μοΰτσογλου Σταύρος 
Μουτσόπουλος Νικόλαος 
Μυστακίδης "Αθανάσιος 

Νομίδης Μιλτιάδης 

Οικονόμου Παναγιώτης 

Πάλλας Δημήτριος 
Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Παπαδόπουλος Παναγιώτης 
Πελεκανίδης Στυλιανός 
Πρεμετίδης Γαβριήλ 
Πετρόπουλος Δημήτριος 

Ρόκας Γεώργιος 

Σγουρδαίου Πολΐνα 
Σιδερίδης Παναγιώτης 
Σιμαλαρίδου Αίγλη 
Σοφιανός Δημήτριος 
Σωτηρόπουλος "Αναστάσιος 

Τοΰντας Νικόλαος 
Τσολοδήμος "Αθανάσιος 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 
Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

Ψαριανός Διονύσιος 



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

Σελ. 2 στ. 18 έκ των ανω αντί Ίωννικίου νοα^ϊέον Ίωαννικίου 

> 3 11 εκ των κάτω » αϊ.)7. > αί·)7). 

> 3 > 8 » » » » σ. 309 > σ. 185 

> 5 > 7 » » » > κΰπρια » κόπρια 

> 8 > 14 έκ των άνω > πανολεθρίαν > τΐανωλεθρίαν 
> 17 » 10 έκ των κάτω > Εύστρατριάδου > Εύστρατιάδου 

* 51 > 4/5 έκ των ανω > Αΐτίηάγηοδ > Ραΐαϊη&δ 

> 52 > 12 έκ των κάτω > XIX > XIV 

> 52 > 7 > » > ά*αούί: 1341 > ά’έίέ 1342 

> 63 » 3 έκ των άνω > του β' ήχου > του πλαγίου β' ήχου 

262 1 έκ των κάτω > Λαυριώτυυ > Λαυριώιου 

> 268 > 5/4 > » > άντιστίχου αντιστοίχου 

> 284 13 > > * παίόο'εν > ηαιδόθεν 
» 299 > 7 > > » πρός > προς 
> 300 > 2 έκ των άνω > ύπ’ » ύπ’ 

* 304 » 6 » » > παισμάχων > πταισμάτων 
» 319 * 10 » > > > τού > τής 

» 349 9 έκ των κάτω » Εί^βηΐΐιαΐ Εϊπ^εηίΐιαΐ 

> 349 > 7 > > > > Βοΐιοΐΐ » δοΐιοθΐΐ 

> 366 > 9 > > > αγίων > άγιων 

> 367 » 13 > > > > Ίεζάβελ > Ίεζάβελ 
> 571 Ή κυρία Σάρρου άπέθ-ανεν 7 Σεπτεμβρίου 1963 

κέδϋΜΕδ ου νΟΟϋΜΕ XXXII, Ι963 

Νίο ο I (108 Τοπιαάαΐζίβ, Ρβϋί «ΤΗβοίοΜΗοη» άη ]'οην άβ ΓΑάαίΜ- 

§Ιθ8 βη ρνονβηαηοβ άη Μοηί Αίΐιοζ, ρρ. ι -14· 

Α ρ&Γΐ 1ε εαηοη άε ,ΙοδερΙι ΓΗγπιηο^ΓαρΙιε, ίΐ εδί. εοηηη ο,ιιε 
ά’αυίχεδ εαηοηδ έΐαϊεηί; αηδδί εΐιαηίέδ 1ε ]οιιγ άε ΓΑ^αΐΙάδίοδ. Ε αηίευΓ 
ρυΜίε άεηχ άε εεδ εαηοηδ εοηίεηηδ άαηδ άεδ πιαηηδεπίδ άη Μοηί; 

Αίάιοδ εΐ εη ηδα^ε ηιεπιε αη]*οηΓά’Ιιηί. Εε ρΓειηΐεΓ εδί; η η ροέιηε άε 
Ιοαηηίΐάοδ (96 δίέείε), 1ε δεεοηά εδί; άε Νίεοΐαοδ, ηιοΐηε άε Καΐαδ^ερί 
(ι2β δίέείε). Οείίε έάιΗοη εδί άοηβίεηιεηί ίηιροηαηίε, ά’ηηε ρ&τί, εη 
εε ςη’εΐΐε έίαι^ΐί: ηοδ εοηηαΐδαηεεδ τεΙαΗνεδ α εεδ άεηχ 1ιγπιηο£Γαρ1ιεδ, 

ά’αηίΓε ραιΈ ραΓ Γιηίέτδί 1ια§ίο1ο§;ίοιηε ςη’εΐΐε ρΓέδεηίε. 

I) η τηβηιβ, Αρρβηάίοβ Ι· 8κν Ιο Τίιβοίοΐανίοιι άβ Νίοοάβηιβ} ρρ. 

15-22. 

II η’εχϊδίε ραδ ηηε έάίΐίοη εοηιρίέίε ά’ηη ΤΙιέοΙοΕαποπ εοτηιηε ίΐ 
η’εχίδίε ραδ ιιηε έάίίίοη επίίςηε άεδ ΙίνΓεδ Ηί;αΓ§;ΐςϋ6δ. Ε’έάϋίοη άη 
Τΐιέοίοίζαηοη ρζτ Νΐεοάέιηε εη 1796 ίηί νίνεπχεηΐ; αίίαηηέε ρηγ $ο- 

ρΙίΓοηίοδ ΕηδίαίΕίαάέδ άαηδ 1ε Τ1ιέοί:ο1<αποη ρηΜίέ ραΓ Ιαί. Μαίδ ηναηί 
ίοηί; ίαδ'εΓηεηΙ;, Π ίαηάΓαίί: έίαΜίΓ Ιεδ ιιιαηηδοπί-δ άοηί Νίεοάειηε δ’έίαίί; 

δεΓνί, 03Γ δοη έάίΐίοη εοηδίϊίηε, εη ρΙηδίεηΓδ ροίηίδ, ηηε δοιτίε ά’εάίβο 
ρπηεερδ. Ε’^ηίεηΓ ηοηδ οίίΓε, εηίίε αηΐτεδ, ηη ίηνεηίαίΓε άεδ εοηίεηιΐδ 

άη ΤΐιέοίοΕαποη άε Νίεοάέιηε. 

Β ιι γη έ 7η β, Αρρβηάίοβ II: 8πτ νηβίςκββ οαηοηβ αάάνβ83β8 ά Ια 8αίηΙβ- 

Υίβνρβ, ρρ. 23-25· 

Ε’αηίεηΓ ρηΜίε, εηίΓε αηίτεδ, Ιεδ ϊηοίρίί: ά’ηη εαηοη α Ια δαίηίε- 

νίεΓ§-ε έάίίβ ραΓ Επιϊή. Ρεζοροηΐοδ άαηδ Ιε ρηι-ηαΐ, ρΓεδςυε ίηίΓοηνα- 

Με αηίοηΓά’Ιιηΐ, « Νεα Ροπηίηχ», ί§;ηοΓέδ ραΓ Ηεηηεα ΡοΙΗεπ άαηδ 
δοη οηνΓα^ε Ιηίίήα ΗγηιηοΓηπι Εεείεδίαε Οίαεεαε, ί. I - III. 

Ο η, ιη βηχ β, ΜαηηβοτϋΒ άβ8 οβιιννβΒ άβ ΙοΒβρίι ννρβηηίοΒ βη ρνονβηαηοβ 

άη Μοηί ΑΙΗοδ, ρρ. 26-39· 

Ε’αηίεηΓ α ίαϊ£ άεδ τεεΙιεΓεΙιεδ δΐΐΓ Ιεδ ηιαηοδεπίδ άεδ εεηνίεδ άε 
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,ΙοδερΗ νΓγεπηίοδ εοηίεηηδ 6αηδ Ιεδ ΗβΙίοίΗέςηεδ 6η Μοηί Αίίιοδ. 

Οείίε έίη6ε εδί 1ε £ηιϊί; 6ε εεδ ΓεεΙιεΓεΙιεδ εί εοιηρΓεη6 6’ηηε ραΓί Ια 
6εδεπρίίοη 65ηη §ΐζηά ηοπιβΓε 6ε εεδ ηιαηηδεπίδ εί 6’αηίΓε ραΓί Ι’έ- 

εΙαίΓείδδειηεηί 6ε ςηείςηεδ ςηεδίίοηδ ΐηαροΓίαηίΟδ. 

Ο η πιβηιβ, 8αίηίβ Ττίηίίέ άβ ΤζαηρατοΙοί βί Οταηάβ Εαντα, ρ. 318. 

Ι/αηίεηΓ, ςηί δ’εδί οεεηρέ αίΙΙεηΓδ αηδδί 6η ιηοηαδίεΓε 6ε Ια δαίηίε 
Τπηίίέ 6ε Τζαη^αΓοΙοί α 0γ6οηίεδ 6ε θείε, Γαρρείε ίεί δεδ ΓαρροΓίδ 
ανεΓ εεΐηί 6ε Ια θΓαη6ε ΕανΓα. 

Ματ β08 Ν α ο α γη % άί 8, ΤβχΙβδ ΗριηηορταρΗίρηβδ άβ ραρρτηδ βί 

βορηϊΙΙβδ; ρρ. 60-93. 

Ι/ηηίεηΓ εχαιηίηε 6εδ ίεχίεδ Ιιγηιηο§;Γαρ1ή<ϊηεδ ίΓαηδίηίδ ρηΓ 6εδ 
ραργΓηδ εί 6εδ εοηηίΐΐεδ εί Ιεδ ρτοβίέπιεδ ςη’ίΐδ δηδείίεηί ροιίΓ ΙΊαγ- 

ιηηο£Γαρ1ιίε βγζαηίίηε. 

Τα8 80 8 Ονϋδοροηΐοβ, ΗίέτοίΗβοδ ΙΗβτίίβ Ιβ ΡβΙοροηηβδίβη, ρρ. 

94-χχ2· 

Ι/αηίεηΓ τείηίε Ιεδ αεεηδαίΐοηδ ροΓίέεδ εοηίΓε 1ε ηιοΐηε ΙείίΓε Ηίέ- 

Γοίΐιεοδ Ιβέπίε 1ε Ρέίοροηηέδίεη (XVIII© δίέείε) ραΓ δορΙίΓοηίοδ Εηδίτα- 

ίία6έδ εί ρηβΐίε 6ε$ ίεχίεδ ςηί δ9γ ΓαρροΓίεηί. 

ΟΙιβτοη ΑΙβχαηάτβ Εαντίοίίδ (Τ. Εαζατΐάίδ), Εβ Μοηί ΑίΗοδ 

αρτβδ Γοββηραίίοη οΙΙοηιαηβ, ρρ. 113-226. 

Ι/αηίεηΓ, δεοΓείαίΓε 6ε Ια ΟΓαπάε ΕανΓα εί; 6οη εοηηαίδδεηΓ 6ε δοη 
ΙιίδίοίΓε, ρηΜίε 6εδ ίηίοηχιαίίοηδ άίνεΓδεδ ρηίδέεδ 6αηδ Ιεδ αΓεΙιίνεδ 6η 
ιηοηαδίέΓε ςηί £οηί αρραΓαϊίχε δοηδ ηη ηοηνεαη ]οηΓ δοη ΙιίδίοίΓε α6ηιί- 
ηΐδίΓαίΐνε εί £ίηαηείεΓε εί δεδ ταρροΓίδ εχίεΓηεδ αρΓέδ Ια ρπδε 6ε Οοη- 

δίαηίΐηορίε (1453)· 

Α. Κοηιίηίδ, Είιιάβδ 8ητ Ιβδ ίβχίβδ ΙιρηιηορταρΜριιβδ βοηββτηαηί 

δαίηί ΑΙΚαηαζβ νΑίΙιοηίίβ, ρρ. 227'3Χ3> 

Ι/αηίεηΓ ιηέηε ηηε ΓεεΙιεΓοίιε δηΓ Ιεδ ίεχίεδ 1ιγιηηο§;Γαρ1ιίςηεδ εί, 
ρίπδ δρέείαΐεηιεηί, δηΓ Ιεδ βαηοηβδ (ι8 εη ίοηί, 6οηί ι6 ίηέ6ίίδ) εοη- 

εεΓηαηί δαίηί Αίΐιαηαδε ΓΑίΙαοηίίε; Π εη έίηάίε Ια ίΓα6ίίίοη ηιαηηδ- 
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επίε, Ιεδ αηίεηΓδ, 6οηί εεΓίαΐπδ ίηεοηηηδ; ίΐ εχαππηε ΙεηΓδ ταρροΓίε 
ανεε Ιεδ ίεχίεδ 1ια§;ίθ£'Γαρ1ιίςηεδ; αρτέδ ηηε εοηΓίε αηαίγδε 6α ίεχίε 6ε 
είιαςηε βαηοη, ίΐ 6οηηε Ιεδ ίηοίρίί 6ε ίοαδ Ιεδ ίτορατία. Α Ια £ίη 6ε 
ΓαΓίίεΙε οη ίΓοανετα Γέ6ίίίοη επίΐίΐηε 6η βαηοη Ν© ιιι (Ιηε. 'Ως πά¬ 

λαι έκ πέτρας νδωρ Μωσής...). 

Ο Η. Ο. Ρ αΐτίηέΐίδ, Ώβηρδ ΙΜτίίβδ, ίταάηβίβητ άβ Ια «ΟΗτοηορταρΜβ 
άβ ΏοτοίΗέβ» βη τιΐ88β βί ηιέίτοροΐίίβ ά'ϋβ/τονΙαβΗΐβ, ρρ. 3Ι4*3Ι7· 

ϋεηγδ, ΙιίέΓοιηοίηε 6η ηιοηαδίεΓε αίΐιοηίίε 6ΊνΐΓοη, α άένείορρέ 
ηηε αείίνίίέ ΙίίίεΓαίΓε εί εεείέδίαδίίαηε ίΓέδ ΐηιροΓίαηίο ηιαίδ ρεη εοη- 

ηηε ^ηδςη’ίεί. 

Ρεη6αηί δοη δέ]οητ α Μοδοοη (1655· 1669) ίΐ ραΓίίεΐρα αείΐνεηιεηί 
αη πιοηνεηιεηί ροηΓ Ια τενίδίοη 6εδ ΙίνΓεδ ΙΐίηΓ^ιςηεδ εί ρΙηδίεηΓδ £οίδ 
1ε δαίηί - δγηο6ε αίηδί ςηε 1ε ΤδαΓ 6ε Κηδδϊε 6επιαη6αΐεηί δοη ανίδ 
δηΓ (ΐηεδίΐοηδ πίηεΐίεδ. ϋ’αίΙΙεηΓδ ροηΓ εε ηιεπιε Ιοηί ϋεηί^δ αναΐί αρ* 

ροΓίέ 6ε Μοηί Αίΐαοδ α Μοδεοη ρΙηδίεηΓδ ηιαηηδεπίδ 1ίίηΓ§·Ϊ9ηεδ, ςηί 
εοπιρΙέίεΓεηί Ια εοΐΐεείίοη 6ε ιηαηηδεΓίίδ §;Γεεδ αηιεηέδ αηδδί 6ε Μοηί 

Αίίιοδ ραΓ ΑΓδέηε δηεΐιαηον εη 1654· 

Όε ρΐηδ ηοηδ εοηηαίδδοηδ Ο^πγδ έίαίί Γηη 6ε 6εηχ ίΓαάη- 

είεηΓδ εη τηδδε 6ε Ια « ΟΙΐΓθηο§;Γαρ1ιίε 6ε ΌοΓΟίΙιέε » εί αηδδί ΓαηίεηΓ 
6’ηη οεηνΓε Ιιίδίοπαηε — εηεοΓε ίηέ6ΐί — ΐηίιίυΐε « ΗίδίοίΓε 6ε Γοπ- 

^ίηε 6εδ Κηδδεδ». Εη 1672 Όεηγδ £ηί έΐη ιηέίΓοροΙίίε 65ϋ§:Γθν1αεΐ3ίε1 

ηιαίδ ίΐ ηαοηΓηί εη εείίε πιεηιε αηηέε. 

ΟΗβτοη Ρ αηίβίβίηιοη Εαντϊοίίδ, Ρταρηιβηίδ ά’ιιη «ρτΟδίζρ- 

ηβίατίοη» ίηβάϋ άβ Ια Οταηάβ Ιαντα άιι 18* βίββΐβ, ρρ. 3Ι9-332· 

Ε’αηίεηΓ ρη61ίε 6εδ £Γα§;ηιεηίδ τεΐαίΐίδ α Ια νίε 6ε δαίηί Αίΐιαηαδε 

6ΆίΗοδ εοηίεηηδ 6αηδ ηη « ρΓΟδ^γηέίαποη » 6ε Ια θΓαη6ε ΕανΓα δοηδ 
ΙοΓπιε 6’ηη ίοη§· ροέπιε 6ε 6640 νεΓδ εοηιροδέ ραΓ ΕηίΗγηιίοδ 6ε Τγ0- 

ρίζοη6ε ^ηί εη £ηί 1ε δηρεΓίεηΓ. 

8ίαντο8 Κοητοιίδ 8ΐδ, Οτέροίτβ ΡαΙαηιαδ, Οιιαίτβ Ιβίίτβδ ίηέάϋβδ 

αάτβ88έβ8 αη Μοηί ΑίΗοβ, ρρ. 333 * 376. 

ΡαΓ Ιεδ ίΓοίδ ρΓεππεΓεδ 6ε εεδ ΙείίΓεδ, εηνογέεδ αη Μοηί Αίίιοδ 
νεΓδ Ια £ίη 6ε ΐ344> 6οείεηΓ Ιιεδγείιαδίο θΓέ§:οΐΓε Ραΐαηιαδ ίαείιε 6ε 
τέίηίεΓ Ιεδ αεεηδαίίοηδ ροΓίέεδ εοηίΓε Ιηί ραΓ 1ε τοί εί Ια τείηε εί αηδδί 
1ε ραίπαΓοΙιε 6αηδ 6εδ ΙείίΓεδ ςη’ίΐδ αναίεηί α6Γεδδέεδ αηχ Ιιαίοίίαηίδ 6η 
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Μοηί Αίάιοδ. Ι,εδ είΓεοηδίαηεεδ δοηί επίιςιαεδ, 565 αάνεΓδαίΓεδ δεπηΒΙεηί; 

ΓεπιροΓίεΓ, εί Ιαί-ιηεηιε, άεραΐδ άέ]α άεαχ αηδ, 651; εη έ£α£ ά’αιτεδία- 

Ιίοη. 1,65 Γαίδοηδ άε Ια Ιιαΐηε ά 5οη ε^ατά δοηί ριίΓεπιεηΙ ροΐΐίΐςαεδ; ΐΐ 
£ηί εοηδίάεΓέ εοχηπιε α^εηί άε ΟαΙαεαζέηε α Οοηδίαηΐίηορίε. Ι,ε ραίπ- 

αΓεΙιε άεαη XIV, δαΓηοηιιηέ Οαΐεεαδ, εδδαγα άε άέηιοπίΓεΓ ααε Ραΐα- 

ηιαδ η’εΐαΐί; ραδ εη χτε^ΐε άα ροίπΐ (3ε ναε άοβίη&ίάςαε. 

II 651; ροδδίΒΙε ςα’αα Μοηί ΑΟιοδ Π Υ αΐί: ςαείςυεδ ιιπδ ςυί ηε δοηί 
ρ&5 αη εοιίΓ&ηΐ άεδ εΐιοδεδ εί ςαΐ δοηί εηεΐίπδ ά ίαΐΓβ ίοί απχ οαίοίηηίεδ. 

ΟΓέ^οίΓε ίυ^ε άοηε Βοη <3ε ΙαίΓε Γεχροδέ άεδ ενεηεπιεηίδ φΐι ειατεπί 
Ιίεη ]ιΐδ(ΐα,α1οΓ5 άεραΐδ 1ε εοχηηιεηεεχηεηί άε Ια μπείτε οίνίΐε (1341)· 

Ο’εδί; άαηδ οε Βαί ηα’οηί είέ έεπίεδ Ιεδ Ιείίχ-εδ άοηί Γαηε δ’αάχ-εδδε αηχ 
ΐΓ65 ΓενέΓεηάδ ρεΓ65 εί 1’ααίΓε α ΡΒΐΙοίΒεοδ. Βα ίχτοΐδΐέπιε, <ιηΐ εδί Ιτέδ 
1)Γένε, δ’αάχτεδδε ά δοη £γ6Γ6 Μαεαποδ εί Γεη(3 οοχηρίε (3ε Ια δΐίααίΐοη 
επίΐφίε. Βα ςααίπέηιε, αάιτεδδέε ααδδί ά Μαεαχήοδ, εδί ρΐεΐηε ά ορίί- 

πιΐδηιε εί £αί εηνογεε νεΓ5 1ε άέΒηί άε 1345 3*3ΐίοε άίνίη€ 

αναΐί εοχηχηεηεε (3ε δε χηαηΐίεδίεΓ. 
Β’έάΐίΐοη άε εεδ ίεχίεδ εδί Βαδέε βιΐΓ είπα ηιαηαδεπίδ. 

Μ, Μαηοι<,88αοα8, Μαηυ,8ονίί§ βί Οοοηηιβηίδ φχβ8 άη Μοηί-ΑίΗοδ. 

ΒΜίο^ταρΗβ, ρρ. 377-419· 

8(αντθ8 Iο8. Ραραάαίοε, Β’ίηάέρβηάαηββ αάπιχηίζίταίινβ άη 
'ιηοηί ΑΙΗθ8 ά Γέροςηβ ϋρζαηίίηβ, ρρ. 427-483· 

Β’ααίεαχ·, αρΓέδ αη ΒΓεί εχροδέ άε Ια δΐίααίΐοη αα Μοηί ΑίΗοδ 
αναηί Γοείτοΐ (3ε Γΐηάερεηάαηεε, εχαηιΐηε Ιεδ «πίαείδ » άεδ εχηρειεαΓδ 
άε Βγζαηεε, φΐΐ τέ^ΐεηί εΐιαηαε £οΐδ Ιεβ άείαΐΐδ (3ε Γααίοηοπιΐε αάιηΐ- 
ηίδίΓαίΐνε. II εχαηιΐηε εηδαίΐε Ιεδ ταΐδοηδ ςαί αναΐεηί; τεηάα ίπχρέΓαΐίνε 
δοη αάορίΐοη. Ι,’ΐηάέρεηάαηοε οείΓογέε εοηδΐδίαίί; α 1 αΓΓεΙ άε Ιοαίε 
ΐηΙεΓνεηάοη άεδ §οανεΓηεαΓ5 τέ§:ίοηααχ εί α Γεχεπιρϊΐοη άεδ ΐηιρδίδ. 

Ι/αηίεηΓ ραδδε εη τεναε Ιεδ οΓ^αηεδ άε Γααίοηοπιΐε αάπιΐηίδίΓαΗνε. 

ΟεΙίε ααίοηοηιΐε £αΐ τεεοηηαε εηδαΐΐε δοαδ 1 οεεαραΐΐοη οΗοηιαηε εί;, 

ρΐαδ ΙαΓά, ρατ ΙΈΐαΙ Ηεΐΐέηίςαε. 

Βα8. ΒΙ 8ϊ])Τθένα§,Ββ ρβίϋ πιοηαΒίβτβ άββ Οιιαναηίβ-8αΐηΙδ ά 
ΙΗΙβ άβ Ναχθ8, «ηιέΙοοΚίοη» άβ Χένοροία^ηοη, ρρ. 484-495· 

Ι,'αυΐεαΓ, δε δαβαηί δαι άε5 ίηδΟΓίρίίοηδ εί άεδ αείεδ ίηεάΐΐδ, ΐΓαίΙε 
άε Ια Ιοηάαΐΐοη εί άε Ι’ίιΐδΙοίΓε άε ςε ρείΐί; ηιοηαδΙεΓε, αΐηδΐ ααε άε δ6δ 
Ιά^οαπιέηεδ. II ραΙ)1ΐε άεαχ ίηδεπρίίοηδ ά5οά ίΐ τεδδΟΓΐ ααε 1ε ηιοηα- 

Ε-ββαπιέδ <3α νοίαιηε 

δΐέϊε ίαί; ίοηάε εη 1657* δαίΐ Γεάίΐΐοη άε άεαχ αείεδ {άα 5 οείοάτε 1670 

61 άα 21 3αίη 1671), ςαΐ 56 ΓβρροΠεηΙ α 1’εχρέάίΐίοη άε ηιοΐηεδ άα 

ηιοηαδΙεΓε άε Χέτοροΐαπιοα α Γϋε άε Ναχοδ. 

Ματ ία ΊΊιβοοΙιατΐ, 8ίρηαΙητβ8 1)τοάββ8 8ΐιτ άβ8 νέίβγηβηίδ βί νοϊΙβ8 

βοβΙέ8Ϊα8ϋφαβ8 άη Μοηί ΑΐΗοε, ρρ. 496*5°3· 

Ι/ααίεαΓ ραΐ^ΐΐε αη εεΓίαίη ηοηιάΓε ά’ίηδοπρΗοηδ · δΐ&ηαίαΓεδ Βγο- 

άεεδ δατ άεδ νδίεηιεηΐδ εί νοΐΐεδ εεεΙέδΐαδΙίοιαεδ άα Μοηί; Αίιΐιοδ εη δΐ^ηα· 

ΙαηΙ ΡίηιροΓίαηοε ςαε ρΓέδεηΙεΓαΐΙ Γεάΐίΐοη άε ΓεπδεηιΒΙε άε εεδ ίηδοπ- 

ρΐΐοηδ Ιαηί; ροαΓ ΠιΐδίοΪΓε άε 1*αΓΐ ςαε ροαΓ ΠιίδΙοίΓε ΙΐΕίεΓαΐΓε άε 
Βγζαηεε. δείζε Ιΐ^αΓεδ ΓερΓεδεηΙαηί; Ιεδ νείεηιεηΐ; εί νοΐΐεδ ςαΐ εοηίίεη- 

ηεηί; εεδ ίηδεπρΗοηδ εοπιρίεΐεηί; ΙεαΓ ραΒΙΐεαίΐοη. 

Οοηιρίβο - τβηάη8 άβ άίνβτΒ Ιίντββ, ίαΐΐδ ραΓ Α. Χγη§·οροα1οδ, Τ. 

Α. Οτΐΐδοροαίοδ, I. Α. Ραραάτίαηοδ, Καάοδίαν Κα- 

Ηάίά, ρρ. 504-518. 

Ιη(οτπιαϋθπ8, ρρ. 5Ι9·572· 

Αβίβ8, ρρ. 573 * 58ο. 

ΓαΜβ$, ρρ. 581 - 5δ7· 
Βέεηιηέδ άη ΥοΙηπιβ XXXVI, ρρ. 589*593· 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

“Αφιέρωσις. 

ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η.: Το "Αγιον Όρος. 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β,: Μικρόν άγιορειτικόν Θεοτοκάριον 

τής Ακαθίστου εορτής.. 

Ο ΑΥΤΟΣ : 'Αγιορειτικοί κώδικες των έργων Ιωσήφ Βρυεννίου . 

ν/ ΟϋΙΓΓΑΝΙ) Ε· : Μοϊπβδ άβ ΓΑΐΙιΟδ, ΡαΙΠΒτοΙιβδ (Ιο Οοηδΐαπ- 

Ιίπορίο (Νίοοίαδ II, Ιδ&ϊβ, ΙδίάοΓϋ). 

ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ: Ύμνογραφικά κείμενα είς πάπυρους και 

, όστρακα.· · * 
/ ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ : Ιερόθεος Ίβηρίτης ό Πελοποννήσιος 
^ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ): Τό "Αγιον Όρος 

μετά την οθωμανικήν κατάκτησιν. 

ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ύμνογραφικά είς δσιον Αθανάσιον τον 

Αθωνίτην. 
^' ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ : Διονύσιος Ίβηρίτης μητροπ. Ουγγρο- 

βλαχίας.· * \ * * 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: 'Αγία Τριάς Τζαγκαρόλων και Μ. 

Ααΰρα. 
V/ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Κύπριος):9Αποσπάσματα έξ ανεκ¬ 

δότου προσκυνηταρίου τής ίεράς μονής Μ. Λαύρας ΙΗ 

αίώνος.. 
' ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ : Γρηγορίου του Παλαμά τέσσαρες άνέκ- 

δοτοί έπιστολα! προς "Αγιον Ορος.. 

V/ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ I.: Ελληνικά χειρόγραφα και έγ¬ 

γραφα του * Αγίου “Όρους. Βιβλιογραφία. 

,/ ΟκέΟΟΙΚΕ Ηενκι: Ι,ε ηιοηεΐδΙέΓε άΊνίτοη εΐ 1ε τδΐε άεδ 

ΟέοΓ^ίεπδ άυ ΜοηΙ ΑΐΗοδ. 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ : Ή διοικητική ανεξαρτησία του Αγίου 

"Ορους επί Βυζαντινών. 
ΧΦΥΡΟΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Τδ εν Νάξφ μονυδριον των άγιων 

Τεσσαράκοντα, μετόχιον τής Μονής ΰηροποταμου .... 

-/ 0ΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ : Ύπογραφαί κεντητών επί αμφίων του "Αθω 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ υπό 9 Α ν δ ρ έ ο υ Ξυγγοπουλου, Τάσου 

Γριτσοποΰλου καί ΚαάοδΙανΚμίίδίό . . . . 
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